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!لىيم

،الثامنمؤتمرءفيالتراثمعهد

الملممجالاتنيتخجزهباخاسالشموبتفمن1فيهريبلامعا
الىتطويرماومحاولة،الانسانيةالحضارةرتفيبهتسهموبعاوالمعرفة

الافضل.

تقهما1عاعلىالمربىالملمىالتراثد!وحلبجاصعةأخذتولق!

خير،اتلالسوريةالجععيةالتراثمعهداحتضنحينالمهامتهببعضالقيام

سنويعلميمؤتراقامةوالجععيةالمعهدوتولىرحابهفيمقرماوجعلالملوم
عبرالعرببهقامالذيالكبيرالدورابرازغايتهال!ربية7الملومتا.ريغفي

سسامعاتهمعلىالاصواءوتسليط،والشكخولوجياالملممجالاتفاالقرون

با،لبرمانويكشف،حضارتهاوتطورالبشريةتفمسبيلفيالمحدورةعير

كنوزمنللن!سقدىواباالعالعلىالمربمصملالبينوا.لدليلالقاعلع

يهتدينبراممماجعلهمماابداعهـموعظيموخبرتهمتفكايمموخلاووثقافتهم

القرنحتىالاوربيةالبل!انفيترسعلوم!وبقيت،السبيلفلمنبه
مشر.الشامن

فيوالمخطوعلاتمالكشبأامهاتبهحفلتالذيبيالعسالعلميالتراثوما

51افروتسكتالمفوضينمزاعمتدحضدامغةحجةالاومكتباتهاالدنيامخاحف

ثهيد.وموالسمعألقىلمنجليوعموتالمفتريناتوادعاءاالمتشدقين

ثصانيةبروروتحشفل)الكبيرإلسنويبصرساتزمواليومحلبوجامعة1

المؤتمر1خلالأعميبعةابيابنالعربيالعلبومؤرخالطبيبميلارعلىقرون

.(العربعندالعلوملتاريخالثامن

اهتر.اضحبالمشباهيةأورباشعوبعليهكانتكيف:نشساءلأنبناوقين

الطبفييؤلفأعميبمةابيابنومؤرخناعلبيبخاأخذحين،قرونثانيةقبل

؟(الاطباءطبقاتفيالانباءعيون)كتابه،قبلهوالاعلباء

فيها.ء1/رملاوافحةجليةالتاريخفيالحقيقيةوالاجابة
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الافذافىعلعائنامنمؤلفةآلاتمنفقطواحدالعلبفيمؤرخخاان

!ط!بها.لمنالممرفةلههمبلوميأوالالظلامدياجيرأنارواالذينالخال!لهنوعباقرتنا

ابيهتدعوتومىوواجبملحةضرورةالمؤتمرأتمذهمثلاتامةان

حقائقلتزييفهماجهشخاوموا،تحد)ياتهمأماموعمهـوىنالاعداننامجابهتنا

الشاريخ.

مع!لالولاألمسئوليةبهذهالنهوضيستطيعلاه!حوالتراثوممهد
وجامصةرئيسهامنالكريمةوالرعاية،حكجاصعةمنيتلقاهالذيالكبير

الد3لولابهاالمخوطةالجسامالاعباءتلكتحوليمكنهالاام!حوحلب
الرئيسالسي!ومنالقائدوالحقبالدولةمنطهتتلفالذيالمتواصل

.والملماءالعلمراعيالاعدحاق!

الكبيربمرسهاحلبلجامعةومنيئاالسنويبعؤتمرهالتراثده!ملفهنيئا

الانسانية.الحضارةتطويىفيبمساممتهالصامدنالقعلرومخيئا

العربىالملعيالتراتممهدمدبى

ماغو!خ!لدالدحعور
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المؤتمرمنعامهمعلومات

االعربعندالعلوملتار!الثامنالسنوي

الكسمالرؤوفعب!الدكتورالسي!رعايةتحتحلبجامعةفيعقد
خلالالمربعخدالعلوملتاريخالثامنالسنويالملؤتمرالوزراءمجلصرنيس

شويكىزيادال!كشورالسيدمثلوقد1984(ابريل)نيسان26-25يومى

.الافتتاححفلفياءراالرزممجلصرئيسالسيدآالعاليالتمليموريى

علىقرونثمانيةبمرورالاحتفالموالمؤتمرعقدعنالهدف.وكان

،أبحاثبتقلدجوذلك،صيبعة1أبيا(بزالعربيالطبومؤرخالعلبيبميك

معتمشياالعربعندوالتكنولوجياالطبيةالعلومريخ1تاموضوعاتفيأ،عميلة

العربقدمهاالتيبالمسامهةالشعسيففيالمربىالمليالتراثمعهدأمداف

المسامعة.مقهوباميةالملمفروعسخشلففيالانسانيةللحضارة
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باى

:للعامالاثرانلجنة-1

زيتونالدينعلاءالاستاذ

حوريةعليمعمدالدكتورالاستاذ

!اغو!خالدالدكتورالاستاذ

المؤتمررئيس-2

صريةمليمعمدالدكتور

العلمية:اللجنة-3

خالدمافوع!الدكتور

شعانالكريممبدلدكتور

الرفاعيفيملمعمودلدكتور

شلهوبساميلدكتور

الاماممعمدذلاستا

الكيالياسعقطهلدكتور

باالبازهيرمعمدلدكتور

سنكرينذيرمعمدلدكتور

!باوةالدين!ولدكتور

الؤثص

حلبجامعةفرعأمين

اكىالاششرالصربيالبعثلحنب

حلبجامصةرئيس

بيالعسالعلمىالترلااثممهدررير

الصلوملتاريخالسوريةالجمعيةرئيس

حلبجاصةرئي!س

المربيالعلصاثآلشسامعهدوريى

العلوملشاريخالسوريةالجيميةرئيس

الطبيةالعلومتاريخقسمرفيمى

التطبيقية.الملومتاريخقسمتيسر

الا!مماسيةالحلومتاريخقسمنيسر

حلبجام!ةأمين

التراثمهـهدفيالمحاضرالاستاذ

التراثمعهدفيالمحافرالاستاذ0

أثالنرممهد!فيالمحاضرالاستاني

الترا:ميهدفيالمحاضرالاسناذ
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والتنظيميةالتعضيريةاللجنة-4

ألعربيالعلمىالتراثمعهدمديىمماغو!خالدالدكتور
العلوملتاريخالسورلةالجعيةرئيس

حلبجاممةأعينالاماممععدالاستاذ

التراتصعهددأئرةرنيىالسمانيالعميدالسيدعبد

حلبحامعةمجلسمكبمديىاويهبرامعمدوجيهالسيد

الخاصالمكنبةبىمدرفاعيأكلالآنسة

الشقافيةالعلاقاتمديرةتافيحياةالسيلا*

التراثمعهدديوانرئيسقمندمعمدسميرالسيد

الاداريةالمهامبهاأنيطتحلبجامسةأسرةمنأخرىلجا،نشكلتكعا

المؤتمر.نامجلبستحقيقا

العربىالقطرمنباحثا/19/الؤتمرفيالمشاركينالباحئينعددبلغ

.الاخرىالمربيةالاقعلارومنادوري

معهدقاعاتفيأقيعتضرا!ملامنعددتنظيمالمؤترانعقادورافق

ية:المركقوامتبةالعربيالعلصىالشراث

يةالمركقإمتبةفمارسكاملمعمدللفنانالكوفيالخطمعرض-

يةالمركقامتبةشيطاحسانللدكتورالاثريةغرافيةالفوتوالصورصمسض-

قيرتيو،مونيكالسيدةللفنانةحلبفيالعمارةفنعنرصوممعرض-

حوريالرحمنعبدللفناىتنمكيليتراثيم!سض-

الرلهاعي"منيرالدكتورللفنانمختلفةعربية!ئمخصياتممرض-

هوالمكتباتالنشرلدوروالترجمةوالتراثيةالملمبةالكتبممرض-

التراثمعهدالماءرفعآلاتمعرض-

هـال!ربيةالمخطو!لاتمعرض-

هـالتقليديةالحرفيةالمنتجاتمعرض-

الكحالة"ك!ابمنجديدةلقى"صورم!رض-

حمارنةتاتالدكنورمن
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الؤعىفيالشاص"لوى

ابريئ،الرحمنعبدثدكتور

التونجيمعمدطدكتور

اهـورممعمدالاستاذ

انطاكيجورتةالاستاذ

باالبازهبرمعمدالدكتور

بشورحناالدكتور

لزتطحياةالسي!ة

تامرمارنالدكنور

بريالجاياضرالسيدة

جعافربالاستاذ

جوادعادلسععدالاستافي

ادضدمصطفىالدكتور

نيحريتامعمودالاست!ذ

العسالةحمصيالاشاذ

حماميالرزاقعبدالدكتور

دمح!يمعلطحكلبدامعهذلاستماا

صيىادفؤمعمدذلاستاا

يةحورعليمعبدلدقىرا

حيصوصبيعةالاستاذة

خداع!ماهراحمدروس+دلا

خرا!طيعيىمعمدالاستاذ

الغطيبثريةالاستانة

الحلوملتاريحادوريةالشية

رسشهئبجاسصةالصيدلةكلية

العلوملتاريخيةادورالجمعية

مو!صلالتاريخادوريةالجعية

الملوملتاريخادوريةالشية

العلوملتاريخادوريةالجسية

ال!لومبخلتارادوربةالجبة

الملوملتاريخادوريةالجصمية

و(لملوموالئقافةللتربيةالمربيةالمخظة

ب!والمماحفالآسارمدسر

العلوميحلتارادوريةالجعية

مو!ملايحلتارادوريةالجمية

الهـلوملناريخادوربةالجصية

العلوملتاريحادرريةالجصمية

العلوملتاريخادوريةالجصصية

العلوملتاريخالسوريةالجمصية

ال!ربىالعلىالتراثممهد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


خياطةد!سأمعمدالاستاذ

خياطةعليمعمدالاستاني

خياطةغياثمعمدالاستاذ

الدايةيزفاالدكتور

ثرمشنو!لخمعمدالدكتور

البصهـوسصطفىالدكتور

ير!يو!نهلةالاستاذة

دب-ورببسمةالأنسة

د!غاالرمعمدالاست!ذ

رفعيأملالأنسة

الزركانعليمععدالاستاذ

الزميمضفاءالاعناذ!

ذيتونالدينعلاءالاستاذ

سكرذيادالاستاذ

سمانالعميدعبدالاستاذ

سنكرينذيرمعمدالدكنور

سواساسعدالاشاذ

السوش!يمعمدالدكتور

فوريماثادلاشا6لاستافيا

ناغوريافاليةالاستانه

شعالةالكريمعبدالدكتور

شعادةكصالالاستافي

شعادةهالةالاستاذة

الشعارحسامالدكتور

ش!بانالسلامعبدالاستاذ

نيشعباوليدالاستاذ

شعثشوثيالدكتور

شعيبدلالالآنسة

العلوملتاريخادوربةالجعصبة

الصلوملاريخادوريةالجعية

العلوميخلشارادوريةالجعية

حلببجامصةالرراعةكلية

مو!ملالتاريخادوريةالجمعية

بيالمسالعلمىالتراثمعهد

الصلوملتاريخادوريةالجمعية

الحلوملتاريخادوريةالجمعية

حلبسجامعة17لرراعةكلية

الملوملتاريخادوريةالجمية

العربىالعلىاثالتسمصهد

حلببجامعةالقراعةكلية

العلوملتاريخادوريةالجسية

تونس-ا/لتونسيةالجامعة

الملوملتاريخادوريةالجمية

العلوملتاريخادوريةالجمية

العلوميخلنارادوريةالجمعية

العلرملتاريخادوريةالجمعية

العلوملتاريخادوريةالجعية

العلوملتاريخادوريةالجية

الملوملتاريخادوريةالشية

بحلبوالمتاحضالآناريةمديى

الملوآلتاريخيةورالصالجممية
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شلهوبساميالدكتور

الشهيدألهعمابراميمالاست!ذ

شوشانالدينصلاحالاستاذ

صفال!مفراحمدالدكتور

العبيليالسلامعبدالدكتور

عقادليلىالدكتور!

ييعنتاادلؤمعمدالاستاو

عيروضالسلامعبدالاستاذ

نمغامعمودصلاحالدحور

نمغامعمودمؤنسالدكتور

رسفكاملمعمدالاستاذ

فانيابتسامالأنسة

نىفاعصاممعمدالاستاذ

لهنصصةمولقلدكتورا

2نلازانادياالآنمكلة

لمخدسميرمعمدالاستاذ

تبالكابثيرععمدالدكتور

كاملوليدمعمدالدكتور

زونكرشعاله!معمدالاستاذ

كواكبيزغلولسعدالاستاذ

الكيالىاسعقطهالدكتور

دماغو!خالدالدحعور

معجوبسليصالاستاذة

مس!رنيصغاءالأنسة

مسلاتيبهجتمعمدالاستاذ

مطلقشاكرالدكتور

ناولوزيادالاستاذ

نعالابراميمالدكتوك

المربىالصلىالتراثمعهد

الملومبخلتارادوربةالجمية

الملوملتاريخادوريةالجممية

العلوملتارفيادوريةالجمعية

العلوملتاريخالرريةالجميه

العلوملتاريخالسرريةالجصية

الصلوملناريخالوريةالجمعبة

العلوملتاريخالسوريةالجعية

العلوملتاريخالسوريةالجعية

مو!علالتارفيالسوريةالجمعية

العلوملتاريخالسوريةالجصية

الملوملتارفيالسرريةالجممية

العلوملتاريخالسوريةالجممية

بيالعسالهـلميالنراثمعهد

حلبببامعةالطبكلية

حببجامعةالزراعةكلية

ببالتربيةمديرية

الساياتجمعيةرنيس

حلببباممةالطبكلية

المرييالعلىالشراثمعهد

الملوملتارفيالوريةالجعية

المربيالعلمىاثالتسسمهد

ال!لوملتاربحالسرريةالجممية

العلوملتاريخيةالسررالجمصية

الملوملتاريخالسوريةالشية
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الخسيصناظمسودلدكتورا

نعريالهالهيعبدالاستاذ

ناس!نلابسامسدالاستاذ

نيش!يرشيدالاستاذ

اوككامبروجيهالاستاذ

الممررالجصمية

السورالجعية

السورالجمية

السورالجصعية

-14-

الصلوملناريحية

العلرملتاريخية

العلوملتاريخية

العلوملتاريحية
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أ!حقلي،ء!ن!أأ!!ائ!!أ
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الوزراءمجلسرئيسلالسيدممثلك!مة

شويكيزيادالدكتور
العاليالتعليموزير

الاقافملالعلماءالسالهة

الكريم،العفلأيها

أععالافتتاحفياءالوزرامجلسرئيسالسيدعنانوبانيسدني

كما،العربعندال!لوملتاريخالثامنالسنويالمؤتمرومو،مذا3مؤتمر

والمؤرخالطبيبميلادعلىقرونئمانيةبصروراحتفالكمأشارككمأنيسصدني

اصيبعة.ابيابنالمربي

منذال!ربيالعلمياالتراثصهدعليهادرجالتيالحميدةالسنةاان
الصربعندالسلوملتاريخعالميةومؤتصاتندواتعففي1976عامتاسيسه

كانالذىالبناءالدورابىازعلىالقطرمذاحرصعلىالساعلعمانالبسلهي

للاتسانية،العليالتطورعجلةدفعفيرما.ذلاتاريخهاأدوارفيالعربيةللأصة

عربيةبلغةالملممجالاتمختلففيالأمةهقهعلماءقدمهبماالتعريفوفي

بمضهاوخلقوابمضهاثواورحضارةصرحليعلواالخلاقبيالصمظلذاصفاءعمافب

منامانةحملفيلهئرفاءكانوامابفراعملاءرو"ادأبذلكفكانوا،الآخر
رغيدبصيشجيلناليهنأمهدوامااكوأضافتأسسواماعلىبنتامممنتلامم

العطاءعبقخلالهامنوفشماليومفللالهانتفيؤرائعةعلميةحضارةفييتمثل

.المعاعرةالملميةالنهضةميادينمنانميداكلفيجليايبد"والذيالمربي

يخانلتقيان،الجوانحبهاتفيضو،السمادة،القلبتفمرالفوحةانها

العرببحبخفاققلبالىلتضمكمالأقرعلكمتبس!التيالشهباءحلب
سنالخيرةالنخبةمذهاليهاا،لرحاليشدانصدرماثلج1فف،والحربية

تاريخ:مجالاتفيالأجدأدعطاءويتذلماكرواليت!ارسواوالعالمبر!لاعلماء

البيعلريوالطبالطبوتاريخ،والتنجيمالفلكوتاريخ،الأسامميةالعلوم

مذا!العربيةوالعناماتايجول،ونكتلاوتاريخ،الطبيعيةوالعلوموالصيدلة

المربيوالمؤرخالطبيبميلأدعلىقرونثمافيةمروربذكرىالاحتفالعنفضلا

أصكليبمة.أبىبنالدينموفق،حمد

بجقوريكونماشبه9موالأسةأثشاانأقولحينالحقيقةو!عأولست

جذورما،بدونموجودةالشجرةلهلا،الأرضأعماقليالضارب!الشجرة

النامنالمؤتمسأبعاث-17-
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وتلك،لتلكالحياةتمطيفهذه،الشحرةعنفعلتمااذاللجقودامعيةولا

وت!عاىوتزمرلتنموالحياةنسغمنجذورماصاتعطيهابمقدارالاتمينسلا

تشبثاولاالاجدادعبادةمنفرباليستلترأثناودر/اصتنا.الثمارافضل1

والذاتالهويةعنالبحثعلىاراعراولكنه،فيهنعيشاوفينايعيشبماض

خلالسنوالمعاصرةالتجددالىالمهمحخل"يالتيالأعمالةرص!نعلاستخلاص

بحالحاضرالما"ىفيهايتواعل،بهتازلمولافيهازيفلالا!ملاوأضحةموية

خلالمنالبقاءجدليةانها،المسشقبلعليهبنىالذيالصلبالمدماكليكونا

يتأتىلاذلككلأنوطبيمي.حضارقهاواتصالالاجياللتماقبواضحةرؤية

الخعلابيالاسلوبأوللارتجالفيهمكانلا،موضوعيومخهجمتأنيةبراسة،الا

نا:غوتهالكبيرالمفكرقاليماوت.السطحيةوالمبا.لغاتالعاطفيوالانفعال

الحديئةالمعلوماتتكونالتاريخممذابغيرأنه!ثكولا،العلمتاريغموالعلم

لها.جذورلاقلقةفوفى

الكريم،ا!عفلأيكا،العلماءالسادةأيها

المربية.أمتناعندالملمبتاريخلامتمامنايعجببمضهمصمعت
ومذا،الاولىاللوملةصحيحايبدوقدتساؤلعلىمبنيةذلكفيومقولتهم

أليس؟القا!لعبالبرمانثبشتحقائقمجموعةا)ملماليس:موالتساؤل

كذلكالامركانواقا؟الدقةالىوأقربهاأصدقهاموالحقائقمذهاحدث

مطابقاكانوان،خعلأفهولحاضرهاغل.اخمكانان؟العلمبماضين!تمفلانا

،الخظرةمذهلسطحيةتهقؤونجميعاأنكمفيك!أولست؟عنهأغنانافما،له

كبارمناأحداأعرفلافانا.العلمعلبيمةعنكلهالبعدوبعدما
وكيص،بحثهموضوعفيسابقيهرأيعليهكانمايجهلوالباحشينالعلماء

الذيالوحي!لستأنىكما.عليهمىمابلغتحتىفيهالآراءتطورت

علاقةيدرسواأنلهمبدلاجديدكشفالىيسعونالذينجصيعأنيعرف

منيخرجواكييسلكوماانيجبالتيالطريقليتعرفوابالحاضرالماضى
مجهولا.كانمام!لومايغدووحتىالمستقبلنورالىالحافرفللام

ومؤرخال!ربيالعلبيبلاختصاصكموأسمدأبهجانكطبيبليواسمحوا

توتكم،امتاماتمنببنء،اصميبعةأبىابنالجليلالعال،ا.لمرييالعلب
ويكنيه،وتقديراجلالكليستحقما،اتهمنجزاوفيلالربهذاحياةففي

والأممالأولالسفربحئيعتبرالذى،الأطباءطبقات:الجليلمؤلفهشرفا

!ئهمكدوفماسيكونأنهاق،أطيلأنأريدولست.المربىالعلبتاريخفي

بهذام!رفةوسوايلأزىادحولهبحوثكمالىبشوقوسأتعللع،عنايتكمموضع

المجيد.العلمىتاريخنااعلاممنالبارزالمالم
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:العلماءالساتأيها

الكريم:العفلأيها

لاعمار،والمالبخاءمعركة:مقدوجةمعركةتخوضمىو،أالشورةسوريةان

العلماء4بيضمطلعالذيالكبيرالدورعاليالتقدروالتحريىالكفاحوصصكة

السبللتهيثةبمطاءتبخللاالهذاومي،والازدمارالبناءعملية!اوالباحثون

الذي.ااضتجالمبدعالعربيالانسانوبناءالعلية4ا)نهضقياممنتصكنالتي

وتفمه.4ونماذالمجتمعنهضةفيعنصروأقدسرأسمالأثنثورقناتعتبره

بمطاءالدوامعلىوالبحثعةالتمليميةب!ؤسساتهاىالماأغمليماحظيوت
الفذالقائدوسيعللكانالقي،الأسدحافنلىالرئيسسيادةمنمعدودغير

أمةأنقاثناعلمماوقدفللالهبوارفوننعمرأيهبسديدنهتديأزريا

معركتهاتخوضومىالحياةلهاتكتبلنأمةبيدوالبندقيةبي!الكتا!تحللا

يقللاحضار،،لمححدياتحملانهمانعسفالتيالمعركةمذه،الشرسعدوهاصع

ممارجفيأمتهيقودأنالفذالقاثصمموقد.السهمكريالدتحديعنحطورة

السياسةسيادثنفيلخصومهابهايشصلهدىالتيأالوتيرةبنفسالحضاريمالتف

الأصد،القاترعاهالذيالجيلنكونبأنالقأكرمناالذينونحى.والحرب

بنفسالحضاريالتحدينردوأنالمسؤوليةمستوىءشدنكونأنلنابدلا

.وال!سكريالسياسيالتحديبهنردالذيوالمزمالتصعيم

التورةالق!4الذيالدوركاملاوعياتعيال!الىالتمليمارةوزاوان

علىتكونحتىعلاءفيتقصرولابجهدتبخللاومي،كاملهاعلىوقائدما

مذهحاضريوصلعمافيافكريااءغذاللأجيالتهيءوحتى،السؤوليةمستوى

المجموعةفياللائقمكانهاا!تبوأفتمودمافيهاآمجادمنانقطعبصاالامة

.المعطاءةالانسانية

:العلماءالسادة

بأنالعذابالآمالشاودنا،فوتكمالىبهتطلعناالذيالشوقبصل

معينه،!نننهلكاالعربعتدالعلومتارثخفيفامأصةىأسيكونستخجزونما

اقامةالمضيافالمربىالبلدمذافياقامشكمفلتكئ،عا!ونمول،منهونستصد

قعلافهوليكن،عليهالمصقودةالآمالقدرعلىاتمؤتمركموليكن،عليبةمانئة

وا/لانسانيةالماجدةبيةالمسلآمتخاألافضلالخدسبيلفيوعملاوعلصآخيرأ

.جمعاء
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جمل1،واسميبا!سكمأرفعأنمذه،كلمتيختامفيليواسحوا

ةيب!ملاالجمهوريةرئيس،الأسدحافن!المنافلوالحللرثيسالعرفانآيات

والتقديربالشكرأتوجهكما.الدوامعلىوالعلماءمل!لالرعايتهالسورية

المؤتمر،راعيالكسمالرؤوفعبدال!كتورء11الوزرسجلسرنيسللسيد

البلدمنكااليالاقامةوطيبمؤتركمأعالفيبالشوفيقلكمتمنياتى1كر!و

جاصتهما.رحابوفي
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حلبجامعةرئيسكلمة

حوريةعليمعمدالدكتور

شويكيزيادالدكتورالاستاذ

الوزراءمبلسرئيسا.لاحتفالعيراممثلال!اليلتعليماوزير

والمعافظونالعزبفروعأمناءالرلهاق

المشاركونالسادة

والضيوفلسادةوالسيداتاأيها...الهرقاقيهاأ

لتاريخالئامنالسنويالمؤتمربافتتاحمعكمنحتفلأنجداويسرنايسعدفا

احتفالاتظلفى)تىالمؤتصرامذاانعقادوالطالأخصوعلى-المربعن!العلوم

الاضتراكياالمربيالبعثحقبلتاسيسوالثلاثينالسابعةبالذكرىالقعلر

القطرفيالسلامحلولاباقشرافللوفي،القوميالجلاءلصي!(38)والذكرى

-!سأالرئيسينبينالشاريخيةدمشئقةلاجتماعاتفتيجةالشقيقاللبناني
نجتععكناانوبع!!حنتهمنالشقيقلبنانانقانيفيالمظيمةولجهودمماجمئل

القطرنلكفيالأمليةالحربنتيجةمحموممحزنجوفيالسابقةالمؤتمرأتفي

الشتيق.

والساهـه:السيداتيكاأ...قا!رلاأيها

تاريخمجالنيالقعلريينللباحثينحلبفيسنويايعفالمؤتمرمقاان

.سنواتأربعكلدوليةتوةالمجالنفسفيف!تو،المربعندالملوم

الممهدياخذانارتايناانناالاحلبفيواملثانيةالأولىالند.وةعقدتفف

المحلىالعامالرأيوا!للاعالاهتمامتحريضمجالفيىلو!لأوالقومياتجامه

ال!الميةالعنمارةمجالفيوالمسلمونالصربتمهماعلىوالدوليبيوالمس

حكوسمها،وبضميافةمؤخراالكويتفيالثالثةالعالميةالندوةعقدتلذلك

موانعقادمامكانواحشعال(1987)عامفيالوابمةالعالميةالندوةوستعقد

الضربيةالماقيافيفرانكنورتجام!ةفيوالا!ملاميةالمربيةالعلومتاريخممهدفي

صينط!!الذي.الممهدنيلكأمناءمجلسأعصالجدولفيالموضوعأدرجحيث

أمدافمنكبيرمدتتحقيقفيكبيرةخطوةتتموفيلكالقادماثههراخلال

المولي.للمجالالافتقالفيوالجامصة!ه!ملا1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.والسانالسيداتأيها

الحضارةتحليلبوإصعلفنستطيعالذيالسبيلميالعلومتاريخدرلماصة!ا

ادراكمنتمكنناالتىالوعيلةوميحضارتهوقعلورالانسادوفهموفهصها

الكثيروتجخبالمعاصرةوالانسانيةالعربيةالممرفةفروعلمختلفالأعصقالمعنى

التخمية.فيوالمالالجهدمنالكثيرتوفرقدالتيوالتجاربالاغلاطمن

وتسابقالماضيالقرنمنتصفمنذالعلومبتاريخالامتمامشابطمنوبالرغم

فانالمضممارمنطافيللابحاثومرافىمعام!انشاءالىالمالمفيا)بامعات
قليلا،كانأوسعلبةوالشرقالاسلامية1والعربيةالملومتاريخبدراسةالامتمام

القرنمذابدايةمنذتدركأعمبحتالعالأنحاءمختلففيالجامماتولكن
والوعملالعلومتعلويرفيوالمكللونالمربالملعاءلمبهالذيالدورأهعية

العوباتمنجقادراسةفيللتممقدفمهامماوالمماصرةالفيمةالعلومبين
الميادين.مختلففيوالمسلصن

الجامعاتشقيقاتهابينالمجالمذافيةق!بسحل!جامعةكانتوقد

رئيسالأسدحاف!المناضلالرفيق)صدرعخدمااللواءمذاحملفيبيةالعس

العربيالعلصىالتراثمعهداحدهاثيتضمن1976عامفيمرسوصاالجعهورية

كبيرةخعلواتالجاصعةضمنيخعلووالممهدالوقتذلكومنذحلبجامعةفي

والعلوموالثقافةللتربيةالصربطةالمنعلصةقبلمنومدعمامعتامعهدأوأصبع

ودولية.بيةعرضهرةونيو

:لسادةوالسيداتاأيها..الرفاقأيها

منمقيقاتهاصعتشاركوانمالهحمسبالعلمبتاريختهتملاحلبجامعةان

خطواتخطتوقعهوالتكنولوجياالعلمحربةحملفيالقعلرفيالأخرىالجام!ات1

المحليةالملاقاتوفيوالصحةوالتكنولوجياالملممجالاتمختلففيكبيرة

الدوليوالاقحادالعربيةالجامعاتاتحادضمنمنهاوالدوليةوالعربية

والبحوثالدراساتومركقالمتوسطالأبيضالبحرج!سعاتواتخاذ،للجامعات

للتربيةبيةالعسالمنظعةومعاليونسكومعمتبنةعلافةعلىومي)العلصية
للفيزياءال!لاولىالمركزوكلواكسادوالايكاردانبدواليوومعوالعلوموالثقافة

اتفاقيتخاطريقعنالديمقراطيهالمانياجامعاتجميعومع،ات!يرتفيالنووية

جامعةكلاتفاقتوقيعبصددحالياومى.مثت!تماركسكارلجامعةمع
فيوسيراجنيو،فرنسافيليونوجامعةالاتحاديةألمانيافيبىاونشيفايغ

فيلينينغرادجاصعاتمعاتفاقياتلاقامةالجاريةالاتصالاتوانيوفسلافيا

الولاياتفي(بركلي)وكاليفورنيانيويوركوجاممةالسوفيتيالاتحاد
.المتحدة
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كبيراعدىامجانارتثقفثرسحلبعام!ةفانالقوميالمجالفياما

1250)بيةالعسلل!كتبةوأضافت(وعلالبةطالب0320)الموبالطلبةمن

تعيركما،(المشصر!!نالمامينخلالانجنتكتابا82آمنها(ومرجعاكتابا

كبيراعددأوالدوليةةيب!ملاوالمنظماتاصن!قيقةاال!ربيةللجامعاتالجامعة

حلبجاممةفانوالقطريالمحليالنعلاقعلىأما،التدريسميئةأعضاءسن
منالألوفعرأت(متوسطةم!امدوخمسةكلية12خلالمن)خرجتقد

الاجازةة!محمنأطبواآلهندسةواالملمفروعمحتلففي،الاخشصاعميين
وانهاوالطبيةوااهنيةالفخيةالخبراتباعلىالمنظمةأغنتانهاكما،والفنيين

قيدجراحىاسماتمستشضومناكصريىا(009)بعلاقةمثافالخدمةلهاتضع

.سريرأ(025)بعلاقةللتوليدوآخرسريرأ(75)بعلاقةحالياالتاسيس

الدورياتد!عادزا)القطرمكتباتآكبرمنتعتبرمكتبةحالياالجام!ةوتضم

المعلوماتبشبكةمرتبعلةلكونيابالافافةعلميةدوريحة(1000)عنفيها

فسخة(2038530نشرت)فمثرتورارحديثةمعلبمةللجاععةأنكصاالدولية

.(تاريخهحتى

:الباحثونأيها005الكريمالعفلأيها

والهندسةالملومفروعبمختلفكبيراامتماماتهتمحلبجامعةان
لتمصيقمسشمرحالياوالتركيزاتجاهكلفيوتنموعمم!و:ؤووبالممرفةوالصحة

جلياأثرماو!هميعالرالاختصاصاتمختلففيالعلصيوالبحثاملعلياالدراسات

1\لقادمة.رث!هلاالسنوأتخلالالقعلرمذاحياةلها

:والسادةالسيداتأيها

.ضمنيأتىالاخرىالجاممات:صيقاتهاتطورولعحلبجامعةتعلوران

الاقشصارريةالمجالاتجميعفيالقطريحققهاالتيوالانجازاتالانتصار"ات

والمدمجاعةالحكيمةبالقيادةذلك.والدوليةوالثقافيةوال!سكريةوالاجتماعية

الاشتراكيالعربىالبعثلحقبالصامالامينالاسدحافف!المخافلللرفيق

وللقيادةلهوالتحيةيروالتفوالمحبةبالشكوتشوجهواننا-الجهوريةرئيس

المؤتمرا!مبىعايةتلطفهعلى*االوزرامجلسرئيسال!كتوروللسيد،السياسية

وللجنةجميعاولكمالعاليالتعليموزيرثسيكيزيادالدكتوروللسي!

الله.ورحةعليكموالسلامالمؤتعسمذأفيشاركمنوكلالشحضيرية
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والعلوموالتربيةللثقافةالعربيةالمنظمةممثلكلمة

حدادمصطفىالدكتور

السيدممثل(شمويكيزياد)الدكتورالاسعتاذالعالىالتعليموزيرالسيد

.الإحتفالراعي(الكسمالرؤوقعبد)الدكتورالاستاذالوزراءمجلسرئيس

والسادةلسيداتاأيها

العربيةاللمخظمةالعامالمديرالسيدتحياتاليكمأنقلانيشرفنى
وتمنياته(عابرالدينمحى)ضور5"أاالأصخاذوالطوموالثقافةللتربية

التىوالآمالشضونالتياالنشائجالىووصولهالثامن.مؤتمسكمابنجاح

عنبالنيابة،عليهوالقائمينالتراثم!هدالىأنقلأنين!عسيكعا

للعلومالمساعدالمدير(سيدالحاجأحصد)ال!كتورالأستانورميليأخع

منم!هدكمرو!قيلماالعواعلفوأصدقالمشاعرانبل،نفسىعنوبالأصالة

أمتنا.لأبناءجلىخدمات

:الك!3العفلأيها

فيالعلومقعلاعتولياذوالملوموالثقافةلتربيةالعربيةالمنظةان

العر؟العلمكطويرالىتهدففهيكاكبيرةوعنايةفائقةأمميةالعربيالوطن

بيةالمسالأمةأبناءبينتربطالتيالقوميةاللغة،المربيةالنةباوتريسه

.وعقيدة،ونقافة،وحدة

باىارتهتشرف1الذي،بدمشئالعاليالتمليملبحوثالعردىالمركقوان

يعولالملعسبىنل!ولافيالعاليالتعليمبشؤونالمنظمةفيالمتخصصالجهازومو

أواخرفيصدرالذيالعربالمالىاشعليماوزارلماءمؤتمرقرارتنفيذعلىجاه!ا

العلميوالبحثالعليااساتاللدراعربيةهيئةبانشاءوالقاف!ىالماضيالمام

تدريسميئاتأعضاءوا!عابنقومالغرضلهذاعربيةجامعةانشاءعلىت!مل

الوعمولابشغاءالعربيةباللغةالشدريىعلىقا!رين.كافةالعربيةللجاممات

مذهالعربجام!ةترى!أونامل،العربيالوعلنفيالمالىميل!تلاتعريبالى

بالمصطلحالمنعلمةاهتمامكانمناومن.الئمانيناتعقدنهايةقبلالخور

الملصي.
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نفدا،خاصةالعلعيةللمصعللحاتجديدةآفاقاتفتحالعلومفاىارة
تنسيقا.وجمعا،كالهةالمصطلحاتيىعىيبالتعستنسيقومكتب،تفنيداو

تأميلامهمتهفيمتمينحلبجاممةفيالمربيالعلميالشراثومعه!
ونخبةالخبراءمننخبةلهتوفرت،العربىالوطنفينوعهدفريد،وتحديثا

للممه!ان.المعاعرةوأنصارالتراثمواةمنسئلهانجدأنقلالعلصاءمن

منتراثخاكنورفيعاالكشففيكبيرلمادورارلهممالتهوتلك،شانهوتا
اصلميةالولاتالم!منلكثيرمعلابقةعربيةومعطلحات،علعيةمكنونات

والمعاني.الاعيانلأسماء

في(أصميبعةابيابن)العربيوالمؤرخالطبيبلذكرىاحياءكموان

جلاءفيبتقومونالذيالكبيرالدورعلىالاكيدليل،دلامومذمؤقركم

الطصي.تاريخنا!نعمفحات

حلبفيالتراثمعه!معالتماونمنامزيداشقبالمخنلةالتئاولا
.دورهفيتعنىعلىت!ملو

خعلافايمددوأنال!ربيةأ؟ضنالخدمةجميماان!فويأناللهلأرجووافي

الأس!حافظالرئيسالسوريةبيةالعسالجمهوريةرئيسالسيدقيارةخللفي

.المظفرةال!روبةمسيرقائد

http://www.al-maktabeh.com



اليونسكومنظمةوممثلالمؤتموفيالمشاركينكلمة

*االورشمجلسر!يسالدكتورسيادةوممثلالعاليالتعليموزيرمعاليسيدي

حلبجا"رئيسل!يس

اللؤتمررئيسسيب

المشاركونالزملاءالسادة

الكرامالضيونحضرات

الديكهـعمدالدكتور

تحياتلكمأحملأنويسمدنيوالاجلالالاكبارملؤمابتحيةأحييكم

لقطاعالمامالمديرمساعدقدورةيتا،زرلاعب!محدالدكتورألاصتاذا؟لسيد

المؤتر،مذالنجاحالقلبيةامنياتهأيضايرسلالذي،باليونسكوالعلوم

للجعهورية،والجيلبالفضلوالعرفانيلالجسبالشكواتقدمأنليواسمحوا

ورعايةوتنظيملاستفافة،ولهشبا،وحكومة،رنيسا،السوريةال!ربية
..تمرلمؤاات

الذي،النظراببمدالمتسمالحكيمالقرارذلكالىالالهثارةتجدرومنا
منالفوبالمعهدمقاحلببجاممةالمربياملمياالتواثمصهدعليهبناءأتشأ

وافالار،المربىاشاثنااحياءالىيهدفالذيالكببرالمربيالوعلنفينوعه

الصلم.فروعمختلفوفيالانسافيةالحضارةفيالغربمممامةمدى

التعليموزيرالدكتورالا!مشاذللسيدوالامتنانبالشكرأتوجهلذلك

المستمرودعمهالفائقةعخايتهعلى،السور-ةالعربيةالجعهوريةفيال!الى0

منبالرفيالمؤتمولافشتاحشخصي!حضورهفيقلكانسصوقد،ده!علل
علينا.تخفىلاالتيالجساممسؤولياته

وامينووكيلهحلبجامعةرئيمىالدكتورللسيدبالث/كراتوجهوكذلك

المجهودمقاعلى،المعهدفيالمامليناوالاساتذةالزملاءالسادةوجميعالجامعة

،مشرفعااىمهمتوىالىكا3بممهدالارتقاءأجلمنيبذلالذيالمستعرالرائع

أجلمنوذلك،موقعكلفيبنفسيلمستهااكىوأ)جديةالتصميمهذاوالى
بابىازالمتملقةوالابحاثالنهوضوا،ونثرهالملصىأمتناتراثعلىالحفاند

العلعي.التقدمفيأجدادنالعبهالذيالهامالدور
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التعدملصبهالقيالكبيراالدوربامميةالعالميالاعتراتكانلقد
الصلميموالتفالحضارةبمثفيالهاموالاثرالمربعفواليلميالحضاري

فيمشرالشانيالعامالمؤتمرفياليوفسكواقراروراءذلككان،والهلماصر

بهدتأنشأتالتىالمعامدوتعلويىلدعم1962-الثانيتشرين"نوفمبر!

وقدوالخبراءبالخبسةمدماعلريقعنوذلك،العالمفيوالثقافةالتراثلماحياء

.والقاهرةبيروتودمشقفيبىالعسبالرعلنمراكزثلاقنسكواليوامعتعاون

الئقافاتتاثيردراصةالىيهدف1976عامآخرنامجبىفىلكتبعثم

بتضجيعاليونسكووتقومبعضكلبمضهاوتفاعلها،المختلفةةفر!ملاوفروع

الدكتورالاستانتام،المثال!مبيلوعلىالتراثبجععالخاصةالدراساتعول

كتابادباعدا،1981عاماليونسكومنتكليفعلىبناءالحسنيوسفأحمد

باليونسكوالانكليقيةبحاللغةالأنالطبعتحتوموالاسلاميةالتكنولوجي!عن

.كامبردجوج!معة

الفسيدلاالمعه!مذالدعمالمبذاولةالجهودكلتتضافرأن)تعنىوختاما

سوتالعربيةللدولوالتكنولوجياللعلومالاقليمىبالمكتبجانبنامنونحن
.ن!لاا.ذمفيتتخذوتوصمي!تمقترحاتلأيةالاصتجابةأجلمنجهدكلنبذل

اللهونقكم،بالتوفيقلحالدائمةالقلبيةأمخياتيكل

الهنه.ورحمه
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العربياالعلميالتراثمعهدمديركلمة

العلوملتار!السوريةالجمعيةرتيس

ماغو!خالدالدحمور
الشويكيزيادمعمدلاالدكتورالاستاق

المؤتمرراعيالوزراءمجلسرئيسالسيدممفل-العاليالتعليموزير

الكريمالعفلأيها

ةراثالشهباءجامعةبوركت

نيهمفسأوضءجد"ساللملم

يجمعنانيسانفيعبرركفاميوم

نحييهالعلمبروح،النراثمع

وطخيالعلىأشجارتعصروسوت

ماضيهأرثالمعاليفيى!!سكما

:والسادةالسيداتأيكا

حلبجامعةلمشاركتكمأشكوعوأنبكمأرحبأنويهـئرفنييسرني

العلميالمنيعبهذأالملوملتاريخالسوريةوالجععيةفيهاالتر؟اثوسمهد

كشفوهماوخلاصةأععالهمنتاجويقدمونالباحثونيلتقيحيثالسنوي
وانخاالانسانيةالحضارةتاريخفيأجدادناعلبعهاالتيالعلميةش"امن

ال!لمىقاريخنابدراسةوالمنظمالبيالامتصامالىجاممتخابمبادرةلنفخر

ةالها!اصاتالدرابهذهللامتمامعدبةمربيةلمؤسساتاحافقنلكوكان

مويتناتحقيئفحوالقوسيةمسيرتنامنبالذاتالمرحلةمذهفيوالفروربة
الاصيلة.والحضاريةالعربية

والسادةالسيداتأيها

وكبيراكبيرايبضالكمالعنبعدمافانمؤ!سكلمةأوفردتقدممهما

طريقفيتعتالتىالإنجاز"تبعضبعسضليتسمحواانأرجوولكن.جدا
والجمميةالممهدععرمنالثمانالسنواتخلالتملف.المصهدفا!مأتحقيق
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لمجلةالستةالمجلداتالىبالإضافة،وتوزيعهاونشرماكناباعرينتحقيق

وأصبحالمجالمذافيالاعميلةالبحوثآخرتضمالتى"ال!ربيةالملؤمتاريخ"
جميعنيهمبصامشتركا(،..)منأكشرولهاكبيرةعالميةسعمةالمجلةلهذه

را.دصاالمعه!يقابعكما.العلومبتاريخا!شمةالمالميةاساتار!دلامراكز

بال!راساتيتعلقبعاوالمالميةالملعرببةالآخبارتتضمنالتيشهرينكلر!ممالته

المستمرةالعلعيةاتصالاتناوان.الملومتاريخمجالفيوالمؤتمراتوالنشرات

يتمتعالتىالكبيرةالفقةعلىدليللاكبروالعالميةالمربيةالمراكزمنالمئاتمع

والتى،المعهدأقامهماالتىالثلاثالعالميةللندواتكانوقد.الفتيمعهدنابها

والآرابوالفنونللثقافةالوطسالمجلسمعبالتماونالكويتفيآخرماكان

السنويةمؤتمراتخاأنكماالعالميةالأوصا!فيكبرنجاحالندواتلهذهكان

العليى.بتاريضناةقل!تملاتاسا/ردلاولتشجيعالباحثينلنشاطحافزلأ!كانت

فيال!لياالدراساتدبلومبتدريسكلكلنواتتلاثمتذالمعهدبأكما

تاريخفياختصاصميةدبلوساتثلاثةبفريصىما!لامقاوبدأالعلومتاريخ

الىبالاضافةالتعلبيقيةالعلوماتاريخوفيالأساسيةالعلومتاريخوفيالطب

مناكثرقامكما.الماجستيردرجةلتحضيرالمعهدمنالمتخرجينبعضتسجيل

قبلمنموفدينالمعه!فيالدبمتور(اةدرجةبتحضيرأجانبباحثينثلاثة

ومموراتكتبمن،الممهدفيالمتوفرةالامكانياتمنللاستفادةجامماتهم

العلمي.البحثومسشلزساتومخطوطات

وايعانكمللصمهدجميمادعمكملولاتتمأنلهايكنلاتالانجازامذهكلان

الثامنمؤتعرفابىعايةالوزرإءمجلسرئيسالسيدتفضلانوا،بأمدمافه

.والايماشالدعممذاعلىدليللأكبرهذا

والتيدعمكللمهدناتقدمالتياليونسكومنعلمةأضكرأنويسرني

.مذامؤتمرنافيومثاركالهاممثلاالديكمحم!الدكتوربايفادتكومت

والعلوموالثقافةللتربيةالمربيةالمنظمةوالتقديرالشكربجزيلأذكركما

العربيةالهيئة"بششكيلولمبادرب!االتراثده!ملومشويامادياالمسترلدعمها

شهرنهايةفيالكويتيلهااجتاعأولعفتالني"الترأثلخدمةالمثشركة

المهتةأمربيةاالمرماكزجميعبينللقاءمناسبةذلكوكانالماضىالاولكانون

بالمشاركةمثرفتناتبيةس!لاالمنظمةأنكما.والحضاريالعلىبتراثنا

أجول4بنرحبالذيح!ادمصعا!ىالدكتورألاصتاذبمصثلهاالمؤتمرمذافي

.شكر،انجاحكلمذافالمؤتصرمتعنياجميعابكمارحبكعا
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نيص!بملاسبيل

زإكاا&قرقيللالليلر

4تا!فصء-لىقلم"منطعر

حهوور4بلعبقرا-سقرت-ولهشر

ر؟يعهالضض-امالكفوخزاقو

لحوته-اا،بدعينسطورعزقص

يى4سص؟رعرالخيالصادإذاحيى

أر-ةامايخالكليظلأبدأ
4--!يجنبو-.لاأظار؟رتاد

وصناهـة"4!نوالعبترية

تر!اقتالغاةهمم،ةق--اهي

عيانخطيبمعمك:شعر

واروصثاف-بفكررالصهت

)زارورثرك---فانثنتإلا

را---،وهـوئمنهاقاصابه

والازهـ---ار،آذارورفوفها

ار----توأ،؟!بنه،!ضفكأ

را--!عملاطفه-اجعنماس!يىأو

ار-إحف-اما.صتص-كاءلموات

-وارالمف1\فار!روذاك؟فح

الإعرارشحوكأ--هابرونحاأعل

را--فمعأبحماجهافهم،عنها

را---!ذتاكازفيالنحالفيأنابصخدنو-!يلجاأغضىياراؤ-دأ

را---*ضألاوو،والآداب،--اءالأبىبهحفا-تمق-رداأفحى!ا؟ولث

وهـداردلز--ىففذل!لف4-طبقاتفيت-طااعلمت،زأ

ت-زار4عبماءكفثوجمعتذحرهـ3الأواؤ-ل3للأوحفظت

مص-ذاروآكأ-ر،الانجرلد--اوف:كالرجالنوضنوال!ب

م!-ارك.صررالكلر!ع-نكلتان

،ى-!جرأاتجتني،ادواكلقئشحمواروم

مجدهاصاؤ-حالدبنروحأودى

ترددعإل-!ام،ت-انواؤق
او-!صأفالرجاكنحطاها!ل!

15!دارلذاكأنصما.ادارفي

زا--تالدهـارفيوبوغصل
ثا--مصلأا4-تفابوقتزفته

حصأروالماء،تدوالصبح

ينارلداو،موقصا"هـمولحكماو
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،-وازوعر،نرخللم،وبعت

ائمز--ءمي-ظلابيسسخدلت

ار-الفبوده-بصه!دفتبد

الأفارفنا:4ت!-رنيثيت

-راراشفى-اروعههـور"أوالداز

را-ىبدا-وباحكاد-اتحفظت

د4أريكالأ-واةذطدلو!بو

4-)وحالطوأ-4%تأساطونجت

ء-ار-روضففصانهخىحبر

رار-!ألاتز-ءوطأطتبنبا

عارالجهادكاربمنوأقل

الإعصار-اأجماتن-ءوارتد

ساضواأوواأدجسيخمنوأتت

راالا-بعثلاكا-ا-ور!دفه

را--فعوف-وةا-وتناقلته

وثار،أخبارها-3تئلى

-ارلصاواصالقسف3-ذ!"و

ر7راالظاهـراد-وص،أو-!ر

الأؤ!ص--إرأجداد،كلهافرحتدكراهـ4،-نررجيئاخلي.نصأحديا

الأشفار،-اكأدامن،وبلإصةتا-!رىقأظا-رمداءمقلة3

!ار،أ-صهفىارمشكاولكمعجرهـ-!حراو-يلباكالإذتنهمكو

)هـاروهـال،قيددبهأزرىك!ث-دالحصابصاجهات-مى

الأهـرارأمدابحاء-لىسكرت4فن-سناص-نظرةتثآق

وابحذ:ارالعاحىو-!اوشكاوتضاحكتونجائه-اازدهتوتد

-ا!بوكأت-4ا--3فكأنهد"هـ-ابماتقجديلتهماوثت

-وارالأت4-ربهتوبهرؤدآ!ودهاأكلببالكحلبفؤ-دوت

را--صلإوانجلى.قجرت:،الا،ححبمالإء*-افيكفوكئت

راو-----ؤوىسوسنمذيياعينحاجاؤ-4إلىومفكاث،ال!صماورمى

-اتالأسفضلوكأ-4تخزثبر-حد--رصوالتر؟ينوادي.،بين

رأ--!ذلاالقى4عففوارداـه"دوإ4-!زانصلأيكىذكا

راؤله؟ردىفيططابفكأذ-4،خاش!أدخ!صلبءى

!ا----ب؟اوآصاطافقطصوفه4يفبقرادحلاظتيكنلمإن
الأشط--اتتهمكل--لكدكجلبآهـؤاد،لاتانداءبمل*كاو

اهـوالأعص،الوالأب،--انالأوط4بت!نا-فإذابص.طلاإق
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لأحجارا-احررفعبور!-رت4-؟يمةالكر"العلق"مصورةكلن

الؤاروأضق،اربيعحسلل"وأزهرثالجناحبطةدلبر
المدرارارابلوف!إن،نظروااو-ه!وهساا-دو،نهملواأ--دادتا

ممارالظلالوارفةقبكلفينىمما*ادلم-رياضاو!سو

الأش!إر-اوتاب-ذورتلكست"ةإذا،أمانةاذاثهـذا

را-ثآهـ3منطلقنجكل-االحببعثواالألىالباذ-رةإرث
ر!-شنيفث!اكلادونولىل-مجه-ر-ألأبطمراياهـ-لرلا

را--أكفيهالثأهلوعفولهـرىولايمول--رثومولظل

اشعمار4---ؤأكف،متككنرآص-ورهالدكل-اءمجرىعلىبي

الأورارورادوه،اك-حوب3-!تقيوذاك،مو-!جافيم"دكاداهـ

**

را--بغالزاثنيزعنلأزتلوحصفي--4-خالخليرا-؟آأنلو

نصارالمبدعنقوىوأهلشاهـخصرحللابداعم-،او

را-!قألادرلهمه--افيوتهالهتب-ث"اقحالعلومأ-نناتكئء-

ارر-ذو4--)ننر-طلاوم-اوال!ص4)رسا!.دقاال-ض3)*أفا

ر!!فبمالواعد،ومنرلآترتآاثبدعين!لفامثاث

را--فتةربدةح-لس،عاد-؟إلاعجا؟بالزاثذاكإلىوأضف

را---:ا!!راهرةكلمنشهدهـ-اح-صنالمعطاءمالنحلة

را---صوء-دئفبفا،قطرنافية--تدمكلت!يءواب-ام!ات

رار-رو!اجئصاحماناوغزاغوؤ-آمنهاس!داعاومزحفص

الأتدارسرهـاإلهملرهـت3نخعيليفيالأبخاءأخلصر"لو

5-ارواابرةوإلى:ولحتقوا4-بعلكليد-؟ألاوقمدت

ب--دارلايقومالبخحىل-ءوارؤىهـلىلاتث!دوةرا!ضطاإن

را--فاماجرةأو،مامفذعقوهـاث-ردأدللعرولههل

-ارالأب4حقوتكربمحفظكت4-وأموكل-أبؤةاكابهذا

-راروتثذآاتربتصوثهيمعاشىب--سةووخبد".الخبرأين

دبارا--لملأم؟اورحعم،أهـ3وترنف-ىاباةامل-*اوا

خ!عانعمد1984-4-23حلب

النامنالمؤتصسأبحات-33-
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الؤكرتاب!عرن

الآتية:التوعمياتتبنىالمؤتمرونقرر

المربيةاللفةومجمعالثقافةارةوزاوخاعمةال!ولةوزاراتمعالتعاون-

الاجنبيةاللغاتالىالترجمةمعالعربيةالعلميةالتراثيةالكفلاعدار

المربية.اللغةالىألاجنبيةباللغاتمنهاكتبماوترجةالأخرى

.الشر)اثممهدعنالصادرةالترأثيةالكتبونثر!لبعفيالتوصع-

واعادة،ونفذالخاىرةالعربيةالمخعلوطاتمنعلممهسبقماعلباعةاعادة-

أعميبعة.أبيلابنالاعلباءطبقاتفيالأفباءعيونكتابتحقيق

مختلففيوالملوموالثقافةللتربيةالعربيةبالمننلةالاتصالتوثيق-
التراثية."المجالات

العلميالنرأثلخدمةالمشتركةالعربيةالهيئةمعالوثيقنوا!تل!-5

بتاريخالكويتفياجتماعهافيبهاأوصمتالتيلاتإلمجا1/ليلألعر/بي

العربيالاتحادبتكوينمبادرتهافيالعلوملتاريخالسوريةالحصعيةدعم-6

المنظمةكلبالتعاونالوجودحيقالىوابىازهوفلسفتهاالعلوملتاريخ

بىعايتهاالاتحادأ"ذمسبؤسسىالنيوا:لعلوموالنفافةللترببةالعربية

ودعها.

بقضاياالامتمامالىالسوريبيالعسالقعلرفيالاعلاموسائلدعوة-7

الحضارةاسدتهاالتيالاسهاماتوابرازالمربىالملميالترأ!
الانسافية.للحنمارةالعربية

العلميبالترا:بالامتمامينعلئفيماالسابقةالتوصياتعلىالتأكيد-8

والمصامد.الكلياتكافةفيوتدريسهالمربي

للمعهد.فموئىتنفيدآلةبشرلماءسابقةتوعميةعلىالشاكيد-9

.الترا:معهدنيوالتحقيقالعلعىالبحثطرقنيالمخهجيةتوحبد-01
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تاريغعنمحاضراتالتراثم!هدفيالباحشون!لقيبأنالاقشرأح-11

المعنيةوالكليةالمعهدبينبالاتفاقالجاممةكلياتمختلففيال!لوم

.المربالعلماءأنجزهباالكلياتعللابلتعريف

القادمالمؤتمردق!يسالتيالمناسبةلاختيارالمعهدمجلمىفيقراراتخافى-12

بادسها.

.العارةمجالفيالعربيالتراث-أ

ابنالعربىالمالمميلادعلىقىونعشرةبمرورالاحتفال1-ب

الجوزية.قيم

أبىالعربيالصالموفاةعلىقرونعشرةبمرورلاحتفال9-ب

.مراويالزالقاسم1

الرقيالمربيالمالموفاةعلىقرونعشرةبمرورالاحتفال-د

.ين!تبلااللهعبدأبو

الساحاتعلىالمبرزينأ!ممماءباطلاقالسابقةالتوصيةعلىالتحيد-13

الجاممية.والمخابووالمدرجاتالمبانيوبعضحلبمدينةفيوالشوارع

المربية.الملومتاريخلمجلةمتف!غخاصر!اكايجاد-41

يتضمنجدولاالقادمالسنويالمؤترانمقادعخدالتراثمعهديعد-15

يتحققلموما،جزئياأوكلياتحققمامبيناالسابقالمؤتعرترعميات

.والظروفالاصبابشرحكل

-36-
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غلأه!عيي!لأ

أ.مماث

إمخاا..م فى5وص51

اصمضبيأسبا
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أصيبعةأبيابنعندالعلميالبعثمنهع

*،،أصيبعةأبيابنعندالمنهجفيمقال،ا

حمصىحكمتالدكتور

ال!ربىالملصيالشراثم!هدفيمحاضر-أستاذ

حلببجامعة
:!مت

شدة"قالت)ذقول!نبالعسساقتما!صيبعةأبيابنفيق!صي

عنهأخذوامااكنروما،بكشابالكشاباستش!ماأنحثرفما"حجابالقرب

والحكهاء.والحكمةوالعلماءالعل0ووالأطباءا!طبقيىءثمنقالهماوتناقلوا

لديهويفروه،!!ظوهأنلهمينبفيكانماعخهمحجبتمنهقربهمشدةن1الا

فيوفلسفةالخورع!يحتةالعلميالبحثفيوعلرانقعلعيةحو.روومنهجعلممن

عربمنأبحثينمنأحدلدىالقولم...البرمانليوعلريقةالنقد
تاعراكانأنمايحثمنجاءماوكل.لديهالمنهججانبالىالشفتمنوغيرمم

فيتشكيكأوقال،هلبمغىنقدمنمهلهلثوبفييتصثرفحضاحامزيلا
قكر.مالبعضتىدارأوأ/وردمابمض

المربللباحثينيكنولالشانا!مفينصبال!ربيةللباحثيكنول

الفربيونالباحثونأما.عندها،لفكوجوانبمنالجانبمذاقبيانفيسهم

أشياءمنقالوفيماأنباءمنساقفيصاقدرهوعرنراعنهالفهمأحسخوافقد

يىواأنفناتهمالآخرينلدىوعلعاتاريخاالاقالفيايجدوالمأنهمالا

عنلهثعرناولهذا.غيرهكونمنبهاينفردوعلريقةعلماالعا،لمالمؤرخفي
التراجمقكتب!نجاءماوحللخابالنفالآخرينلأقوالطافعرفالجدساعد

كتابهفيأعميبعةابيابنقالهماعلىءو!ضلاوسلعلناقبلهالمخشلفةوالعلوم

ذلكمنواصتخرجناالآخرينوعننفسهعن"الأطباءطبقاتفيالانباءعيون!

والقيا!ىوالاستدلالوالاصتقراءوالتركيبالتحليلجانباعملخااذبمد،كا"

ابىعفالعلمىالبحثمنهجيسصأنيصلحأنهرأيخاما،والمقايسةوالموازنة

متميقله1بىقائممنهجومر،وفاقاتسية"المنهجفيمقالا"و!هيخاهأصيبصة

النظرية.سسه9والمملبةبطسانقه

اصييمة"ابىادنمتهجفيسعلوللبحثوجيقسلخعىمذا-"

39-
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بمضهاتهافتوبيناوآرائهمثههبحوفيالآخرينأقوالبالنقدأخذناوفد

،مولر)2(،نكلينو)1()أصميبعةأبيابنأنباءمنلأجزاءالنقدعلىلاقتصارما

علمهارةلنقاالمديحولتكيلانتفبلمولكنها.((4)سارتون،مرشبرغ)3(

مختنفعندوالحغمةالطبتارثخمنعليهيعللعناولماممارتأفقوسمعة

.((9)نتلهر،(8)ىي!كل،(7)فمويىما،(6)كامبل،(5)ودابى)..مالأقوا

آراءمنعرضناماكلفيانتهجناهالذيوالنهجودرام!تناتقدناممياروكان

أنحاولخاالتىالمنهجيةالروحهوتحليلىنقدمنالآخرينالىوجهناوسا

كتابهفيوأسهمهاوطرائةكاا!،امصدوتح!أصيبعةأبىابنعندعنانكشف

فلكانه،الاجزاءمتماسكالاطر/تلأض!تملمنهجتييانامقالناجاءبحيث

وجوانبثابشةأ!سىذاتوحدةفيبصفأبعفيفالمرسوصكالبنيان

روما"الرسطىالسورفيالهـربعندتاريخه،الفلكعلم"نلينو"أكارلر

.71-64عى،1911

القامرة"الأصلباءطبقاتفيالأنماءعيوى"لكابتحقيقهمقدمة!ولر(وغمت

فيسقال"الأعلباءوتارفيأعيبعةبي9ابنفي"ايضاوله(بالمربية)1882

للسمشرقينالمادسالمزتهمرعمال1

الشرتية،الالمانيةالجيةمجلة"الهنديالصبلتاريخالعربيةالمصادر"ينا1وله

.(بالألانية)499-494-472-469ص!1880)84عدر

الكتاب،العربعند:الوسعلىالمرونقالكحالهمارمخ"مريثيرغسو!لر!

.1977ح!يتةعلمصة/4190لايبزيغ/(!الألانية)17صالنانى

،2جأبالانكليزية)19م7بالتيمور"العلمتاريخالىالدخلءتونممعاضجررج8

...،55،65ص(شجة)4961بشدار"لمربىاالمب"اونبىادوار

اد،26ى!نل"الوسعلىالمرونفيواهمرهبىالعسالعلب9كامبلدونالد

.82عى،\ج(بالانكليزية)

بالمربية.-الاسلاميةالمعارفئرةدا"صيمت9أبىابنءهـوفسايىساكى

ارنولد!!وسا!بالهثراف5الاسلامشات!ني"والمبالعلوم!.أيضاوله
.493-49مص1978!ونى(يمةبال!ر)

ل!رات"فيبدوىالرحمنعب!سرجمه)"يفادالاالاصكندرمهلهن،الهناواله

.1980بيروت.الاسلاميةالحضارةفينانيالير

.(جا)1876باريس(نسيةبالفر)"المربيالطبيختار"لكليرلوسيان

والافكليزية،بالفرنسية،الالهلاصيةالموصوعة)"أصيبعةاسىامن!فرنتحوان

.(ح!ينةثانبةطمت
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عيون"كتابان.كلهاجنباتهفييشثسليممنطقيتوحهسا،رولهرصوصة

صنال!لميالبحثبهيتصتماكلعلىثخطويعلميابحثابحقليعد!الأنباء

ونفلارالىهمحيحوتع!عخهموفقلالآخرونبهقاملمادر)اسةفهناك:تا!وقم
بالمصاىرللقولتوثيقومناكاثللؤحداتحليلومخال!،أفلاع!منفيهاجاءلما

تسعىروحعنهتمبررأيامناكأنكعا،والبرامينبالآ!لةللعرضوتحقيق

بحاصلهةالعدميالبحثيميزالذيأن؟م*،تمرضماكلوراءمنالحئالى

.يتخقهالذيالمنهجىالطابعموانماالملمةوصفةالبحثسمةعليهويضفي

كاراداالاشيءفياحلمامنيعدولاشيءفيالبحثمنيعدلاال!لميفالبحث

"عيونكتابيجاءكصاالبحثيميزالذيموالمنهجيالجانبومذا.مخهجذا

وطرائقهالبحثمقامنهجتاببحثنانستخرجأنسخحاولونحئ.!الأنباء

...وغاينهوروحهأمسسهو

يكاربل،والملمالبحثفيالمنهجدورعظيمنجينأنالىفحشاجولسنا

علم"لاانآمفادهاحقيقةعنالعلمو!ؤرخروالعلهاءوالمناعلقةالباحثونيجع

اوان.الاسسىبينالممالمواضحمنهج!أاستن!اقاالابحثلاوأنبالمنهجالا

طرلهقتهأوالكشفومنهحالنظر!ةلقتهطأوما.)0001-.اكاثا. .-،*ررجرمهـهجبي!و!رعيلو
يكونماب*أعلىالعلميوالبحثم،!لأفيمرتبطانإلامرثنفانالمعلية

العالملدىالعلمىاليحثفيملتحعانلمرتبطانوانهما.وثوقاالارتباط

عمدناانابل.أصيبصةأبيابنالمصارسوألباحتالمجربوالطبيبالمؤرخ

الأساسوهما4لدثالمنهجأساسسىعلىالوقوعبغيةجمي!االجانبينمذثنالى

طرائقمنيتوقعانوسا(القيا!ص)النظرء!والأساس(التجربة)المملى

...مساندةأومساعدة

خل:ول

يىحعوليس،أحداليهيسبفهلم!صيلاأصيبصةأبىابنبحثجاءلقد

الديالعلممنوتعلعشاسلةوسسوعيةروحمنكشابهبهاتصفماالىدلك

يرجعوانما،فحسبمصادرمنسبقهماعلىاطلاعهودقةولأصحابه"يؤرخ

كانماك/و،والنقدوالكشفوالمرضالبحت!اعلريقةمناتخذماالىاضا

الآخرينلدىعليهوقعوما،النتا؟جوالههمتخلاصالاستقصاءفيعاممنهجمنله

ذلذالمهادىوما،ومسمحسخامولهدأعلم!وءلمىومادص!اعرفها!لراسىمن

لمنيهجتبه،ةص!خوجزئيةأمثلة!نانعلاقااالكليةإلها!ةالنتائجدلموغمن4كا

القوانينقيدركالكلياتالىالجشتياتسينشقلكاناذا،ؤلفاتبعهعلصى
...رالمبادىء
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أصحابمنامتمينفكانلهمبقوهالذيالمؤلفهنمنلتميزهأصالتهوان
كتابهفي4!عجعلى،أخرىجهةمنالعلوءأصحابومنجهةمنا!شراجم
بأمرينالتراصأ"حابمنتيشفقد.والحلو*االتراصفيمهنالاقياخلاصة

منفيهقيلوماالطبنشوءفيعلويلةمقدمة.نبحثهبهبدأبما:ائنين
لهاتخدماعامة4نظردمنكلهذلكمناليهترعلوما.فتلفةوطرائقنظريات

الكشفحاولوبماعلصيةطىا:قمنكنابهتضاعيفقيبثوبماومقياسامصيارا

بالممياضتتصلطرائقمنوالحكماءوالاطماءالملماءمننالآخرلدىصند

ومملاصالةةالبمنكبيرضءعلىكلهدفلاطفكان.وتسفهتؤيدهأومال!

التيمؤلفاتهمفيوالقفعاىالأفدلسي!ا"اجوابنوالبيهقىالنديمابنأزاء

قبيافهمحيثمنبينهمفيعامؤلاءقي!لينعلى.الرجالتراجمفياشوماأ

العلب.لنشأةوالتعرضالالملصيةل!طرائقوقكرمملبحنهميهموتفلمفهجيم
الملعيةللعلرائقنكرنود،نقدولاحكاءدونحنينبناصحاقعنفاقلن!ؤ
ذكرايورد!محيثمن4!قدتفياليسكلل!أفىءاقائلن!و،(10)الخديم()ابن

عخدوالعلمالعلبلشاةضس!تمومنكا(11)الكتابصكللب.فيالعلميةللطرانق

عليه.لابخاءونقلافيهلاغناءمكلريعادوولجاءوت،!لبقاتهاتفاوتعلىزالأص

شانهولكن.عليهمردودنقدكلالقليلالشيءالامل!لاطرائقمنيذكررلم

تكنولمالطبنثاةقيالآخرونقالهماذكرمؤلفومن.(12)الهيلاعظيم

التح*القصصبعف!لديهجاءوان.الطصاءسيرفيإملعلصيةبالعلرائقعناية*إ

بايةعنبشيءلكتابهمفمومن.(\عنه)سفتنقلماعلريقة!نهاتستقىقد

أخذوتوالمرضالشرحفيوأوطعحطتماافضلد!يمقاوكتابهاحكصة11

يستخلعىن11يصلحماعنهأخذ4أوالا،اصيبعةأبيادنالكثيرالشيءننه

المعلرا!وابنحنينبناسحاقعنافترقكعأ.(14)علميةوطرائقسنهجمنه

الشءأخذوقد.بهمواستمضهمارهجصساعنهمأخذهعلىاسحاقبنرحنين
وكذلك،العلبصناعةنشاةفيالآراءاختلاففي(15)ا!ارطملاابنءنالكثير1

.1971طلهران،د!جترضاتحقيئ.،الفه!مت!التدجاسمحاقبنمحهم!

دسنئ،علىكردمحمدتحقيئ،الاصلامحكصاءتاريخ"الميهقىالدينفلهير

.1912بيروت،صيحولويسالأبتحقيق"3الأصليضات!الأندلسىصاعدالقافي

القامرة،سيدفزادتحقمئ"والحكاءالأ!لباءعلقات"لأندلسىحلجل9امن

تحتيق"الحكماءباخبارالملماءأخباساوالحكاءاخبار"القفعلىالدينجصال

.0319يغلايبر،ليبرت

سعهدفيسيكرونيلم)"الألاءوروضةالأمحلساءبستان،)المعلرارمنالدين*ولهق

.(العربىالصلىالترات
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(16)حنينبناسحاقءننقلاازنحوييحيىوعنحنينبناسمحاقنىأحظت

المد!مأصحابينتعيزكما..(17)حخينأبيهعنأخذكعا.يذكرهأندون

علىيقتعرلماذعنهموافترق(18)الطبنشأةفيقالوهومامصنفاتهمفي

سهلوأبوالمجوهـى)91(العباسبنىىفعلكصاىنهب"فيهيمىضاكخل
والقنوينى)22((21)،ىووالبيرو(20)الجرجانيالمسيحىيحيىبنعيس

وأسسهمهإصبةامه!لراعنويكشفصريقتهيبثكانبل(23)الهيثمبنلحسن1وا

الىيضطرهاذليميزهالتراصفيكتابهانئم.جصيماكتابهجنباتفيالنظرية

والعلموالنقدوالتفكيرالعلاجفيمنامجيمعنوالكشفالآخرينعنيثالح!

مناومنعملاويمارسهاعلماالكثنالشيءالطرائقمني!رفبحيثوالعمل

نيكرواالتيمؤلفاتهمفيوالغز"الىرش!وابنسيناوابنحيانبنجابرعنافترق

بحثنا(.معاولفينلككلفصلنا.)وقدوالكشفالبحثفيونهجهمعلريقشهمفيها

مستهدينأبواباربعة؟اوم،.فأأرو!ةالىهذأبحثناتقسمانرايناوقد

والنظر.البحثاليهاتادىالتىصلريقتهومتبمين!الأنباءعيون"مديذلكفي
مفمةفيأصيبعةأدىابنعرضهماكماا،)كشفبطريقةيمنىالأولفالقسم
الطبنثاةونظرياتالعلميةالطرانقمختلف؟نمنبهاوكشفكشابه

ومعا:كلهالعلهىالمنهجأ!د،سمماعلصبتينطريقتينعنساقهاا"لتى4وفرقمياؤ

ياحكاءواالاطباءطرائقلمبيانالتانىالقسمويتع!ضوالقياسالتحربة

عامةصلريقةمنكلهذلكمنيستخلصوماوأحكامهموأنظالأرممم!الجاتهم
منأبىرهماكلفيالحكماءاتبمهاالتيبالطريقةامتمامهمنلنايظهروما

،7ورينس1،روزنتال.تتحضبق"والحكهاءالأطباءتاريخ"حنينبناضحاق

."الفلاسفةتوادر"اصحاقبنحنين

لينبى،الصثتىزبير!حدتحقيئ"الحكمةفردوس"الطبريربنبنعلي9

.اآ9،القامرة،الكلي"البصناعةفياللكاملءالمجوسىالهـباسبنعلى

الصلمياتالتسسصهدفيميكروفيلم)"الطبصناء4فىالمانةءالمسيحيسمهلابو
.()المربي

.\ج1954آبادحيدر5يدو!سملاالقانونهـكتابالبيرونىالربحانابو

،المرجوداتوغرانبالمخلوقاتعجاضءالقرويشىمحودبىمعدلنزكريا

حدينة.طبمة،1967ة!رستمفلت.فتحقيق

بحوثالهيثمبنالحسى"تظيضمعطقىوانظر"المناخلر"الهينمبنالحصن
.1943-301942مص.\ج5البعريةوكشوق
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وماالعامبا،ش!ج.لطردمةيالنظراتتلكالحاقألىمدعاةذاكفكا!حياتهم

.السواءعلىوالكلياتالجزئياتيوالقياسالتجربة!لريقتيمنعليهيثقمل

سنى/!خأالقسمفيجاءمات!قم!ا"بجثمنلبوانبالثالث2الفويعرض

والملاحظتالتملمواوالحيلةضنتاجوالاصكالحدسوتساندهوت!مقهطرإئق

سوحوالاخيرلرأوعالقسماجيخعا؟.والتس!والتحليلوالاستقراء
أبرزمأيوالتىأصيبمةأوىابنبهايشحلىالتيالمخهجيةالملميةالنفد،ة

ءحمى!بىقول!نجاءماالصلمةتيقض!!!لذبويشصل.4وعرضكتاد"طول

أحاديثهاسناد!ن4فطوماقولهبرلهاليوثقمعادرمنساتوماالملميةالدقة

حهميوأولئككال.نفث،آاحكامن*دأتىومانقديةنظراتمنأطلقهوما

قيصصهالايخاشيفادرلا!؟ننهجفيبمتط!"أشبهضيئابحثخا!نيجعلأن

أصيبمةى.أن؟القيضلوأنهلنحسبواتا.عادرأوواردعنهاينبولاحدة،

ممالهضىءفيخالفناولماأتينالهابفيرفبهاتىلما"المنهجفيمقالا"يكتبأن

-!نووعى-لعلممنلديهالحمصنيينمقالنافيجصعنافقد.آوردفا
.(24)معارسةلم

والقياسالتجربة:العلبيةالصناعةةثفيائقالطسأساصا:الاولالياب

العلميالمنهجنظرية

!عأخذهعلى:لاىء!نبهتضفردبمالتظهسالمؤلفين!نمؤلفةل،صأان

أصيبعةأبىابنفصلهفيمالهمصداقاالحكممذاويجد.أخذلماونفهالآخرين

آراءممالآحرتنءنثأخذو،ذ.البحتيو!لريقته"ملصلميصنهجهحيتمن
بمدثنايامابينمن،ويصلبيتهاويوازنوشسقهاالمتضاربةا،فتلفة
قالهساتتجاوزنظريةموفاقايمصهخ!صارأيايراهماالى،ونقدماتحيصيا

لههو.أفقلو!+شومدىوسةعميقننايرءناوتتبماوتستوعبهالاخرون

لآراء1يجمعانماثوحدثقديمهالطبةثطفيارهمخاماالسابةينعنياخذأذ

عرضفيكلهاانجواض3قص،!كأرأوجانبعلىمنهمكلأقتعرحينقي،ث!ها
والاستقراءا؟لأتضصاءروح!نؤىأوا،1وصالأ،نقصمنهمكلفيفرأىل!اش

استخلصءكلهاجعمهااذاحتى.بوالشوالتحليلوالتقسيموالتصنيف

الكاىقانونهاالىومفرداتهاجرئياتها!!!بذل!واذضؤلاالماسةحكمتهامنها

المعسفةوشمولا!ظرااتساعفيسبقه-نكنهفىلكفميقه،ينتعلهالذفي

كاعابا!"الزسانمخلباخذهـ!السيالاخرىكتبهعلىبم!للعانلتاالهمحولو(24)

،اءوالالىعلاجا!قىالأع!،ءحكاسا!ءو"والقوائ!المجارب"و"المشجمنن

عنواناتعليهتدلنالما،اكولمقالنالجاء!الحكمفيويواخبار3الأمعالءو

منمجية.جواتسنمدهـالمؤلفات
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وأضافجهيعا!،لاءعلىاعللع4أأص!فتهفجاءت.الاشاسوءصقالمبدأ4هـكلإ
قولهفكان،منهبىكلفيالمتمار%مةأؤوألهمبينربطجدي!اخميئاقالوهماألى

لأنهذإك،الآخرونرآهماخلافعلىوعملانعلراالعلبتئهأةفيالفصلالقول

اختلافهاعلىق!أاللهـونهبوهـسإ.!تخذصلألىءهد؟لضر!لابيكتفلم

4اة.والنظرث،تأ!لحواعدافيال!قلىالنضرمثالفكانتباينهاعلىوألهماسها

الرايمذاف!ضيباويضرب،اطبيةأالصضاءفئابتد/1ءفيبالاستخباص!ذخ.اي

الحائط!%رعالص!طاعةوطولا*هـ،رأعمروقعرولاالاحكامبالاتقانقولمن

التجربةءلىالامثلةفيسوقبالتجربة،انالمعلرآابنبهمؤب/1،مذأقولهويدعم

ةبالتجربوونظرصغاءصنيها!أبماا"لعقوأءباستنباطافنفيقول.المؤيدة

غلطماتكنبدوى.الف!لألىالقوةمزاشىءمنتخرجهوماعونمنتقدوروما

فات!الاصتنباطاليهبلغماوتحقق.صحيحاحدساعليهحدسماوتصححفبه

فيكرواذ.الصضاعةتعتك!لوددلكشصمناقصاكادفاذأعليهيقاسحقمو

تفسيرمىلهاكانهـ،يذكربالمصادفةجرتحادثةسن2الاعسحبيشقالهما

كرنليسسماواكابرةوالممارسةبالتجربةعليهوتةضيشللدواءوتجريب

طويلة.ومددعقولوصفاءبقياسوانماالهامولابوحي

غمضلمامفسرايستوعبهبأررا)قولمذابجاوزأصيبمةأبىابنأنالا

والقياسالتجربةمماقطبينذاتفسيرهويجىءالآخرينعلىفهمهواصشعى

ومما.واسشنتاجوبحثوكشفاجاستحسكلاليهمايرجعاللذانالمبدآنومما

منالعلبصمناعةالىتدعوالتىصبابالا!جميعاليهاتموداللذأنا+ساسان

وتهيؤوالفروراتالحاجاتاليهاتدعووأخرىوتجرديية!لبيعيةألهممباب

الكاشفاليهيحتاجوما،ومسكنومماشءا.ذغمنلدوأعالملأمراضالآجسام

اييابنكانواقا..تجريبيةوأمورعريمةوجودةادراكقوةمنا،لدواءءن

يبنأنيفنهلموالدلالةالمعنىمتفاوتةأقساماالعشاءةمبادىءقسمقدأعيبعة

المابقينئينالىالمب!فانهشتدجميعامذه،أنوتفسيرهو!ئرحهعرضهتضاعيففي

يقصرمنل4و.عندهالملصىالبحثودعامتالديهالملىالمتهجآساسا،!ما

يرىفلاا(ضباينةالمبادىءبهذها)ضنويسىءعخهالفهمفييخطىءمقافهمفي

لدىك)ذتبينكصا.صاحبهانظرعمقيرىولايحققهاالذيالمميئمعناما

.الخصوصوجهعلىومرشبرغمولر

الا،وألاصفياءالانبياءعنالعبمنيحصلما:الملاولا!سم-1

العلمحيزعنيخرجأنيوشكترأيبلفانقدالقسممذانيوالظنألارعاءأن

وحسنه.أولئكلعقلغصديقوالشجربةتؤيدهعقليقياسمنمممكة)ولا
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عنرقويذكرالصالحةبالرؤياالعنبمنيحصلما:الثانىالقسم-2

ابىابنويمقب.(التيسير)زمروابنرضوانبنوعلىجاليخوسقاله!ما

لصارقة.الرؤياتحققالتىا"لتجربةتثبتهلمابالتصديقكلها!نهعلى"صيبعة

الناسفيتنتثرنمالتجربةفحققهائمفيهاالتفكر!لولالايستدعيهافعا

بالمثل.والمملبالقياس

ذكروقد.والمصارفةبالاتفاقالعلبلهنيحصلما:الثالثالقسم-3

4وبلغضءمنهافاسشنتجقصد،كأيىعلىجرتتجاربثلاثأصيبعةابيابن

تعليلاليحشاجالاسبابلجهلبالاتفاقحدثفما.اضدابىمانالىصماحبه

يحتاجانمااكاا7جرباكا"شفيضاءبالاسفلمريضجرىا!ف.وفهموتفسير

البحثالىتدؤحفالمصادفة.حالمنالجرادعليهن،اكمالم!رفةالشقصيالى

دفة11"انكأ.والممانلةالمقايممةوالىوالتفسيروالتعليللتجريب1وا
البحثمقوماتفن.(نيكول!ئمارل)"يغازلهاكيفيعسفمنعلىالاتقبللا

.(راروين)وبالا!همتثناءبالمصادفةيقعماوملاحظةالمعارفةاقتناصالعلي

تخصلاومي..العلصىا)جحثطرائقمنجزءاالمصادفةبيكونعد،لف
.(بالهمشور)المتامبالعقلالامابمآفى

الانساناقتدأء!لريقمنالطبمنيحصلما:الرابعالقسم-4
منومناد.(الخواصكتابفيالرازي)بهاوالششبالحيواناتفيفعال
الانساقينفعقدالحيوانماثطفعانءطلىيدلماجالينوسعندالأخرىالقصص

وماثنعلويوالششب،اءالاقت!الهذاا!لمياالممنىوان.نفعافيهفيبمذابهفيجر

.بيانمنقضلةالىيحتاجلاوافحوالقياسالتجربةمعنىمنعليه

الالهامبعلريقالطبصصناعةمنشيءيحصلأن:الخامسالقسم-5

تفعل!.أعادؤهامنوليى،"كله:ىءالىشعمدانالحيواناتمنلكثيرموكما

با،لحيوانيتصلمهطاأمثلة!ن4لىأتىماوكل.علةمنعليهمىممافتبرأ،ذلك

وأص.ذلكالىماأوالمصاىفةاوبالغريزةأنهثظنوقدبالهامذلكأنويغلن
واضحههناالتجريبجانبأنالا.عقلهـناوتيلماحق1وأاولىالانسانفيذلك
ومعانلةومقايسةتأمل!نالعلريقةمذهفييكونلماأوضحالقياسجانبانكما

عليهابنيتالتيسس!الاأنهايظنالنيالعصليةالطرائقجعلةميمذه

الانسانأعلاذاطرائقومى.نثهمأتهاومبتدأأمرماول1فيالطب.عناعة

والكشفالبحثتعصمنهجيةأسسداتعلميةعلرائقلىأحالهافيهاإلفكس

ومعرفةوبرماناكشفاالعلعىالبحثمنهجأعسمىوتعدبل،منهجيهماي
البحثمضمارفيلهمجرىسالتفسيرالافذاذالعلاءاعتمدماوت.وتفسيرا
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ش؟بهاصتشهدوماالهيثمبنالحسندلكنقلكاالاموربائعمنانثفو
ضيءسكنياكالىماأوالجنونأووالالهامالعجيبالاتفاقفيجالينوس!ود

.(2،)الكشفاليهينسب

فانهوبالحلة":ب!ولهجميعاا/!رائقه!معلىأصيبعةأبيابنويعقب

حصدوهمماأكثر،دفةوالمصوالاتفاقبالتبسبةوقعومما،مذا!نيكونةد

يضيفثم،كلهاالطرائقتفمعلريقةكلهفيلكوفي"اصخاعة)62(امذهحمن

القياسوعضدهبينهمذلكتكافىثم"ةفيقولالملاحظةمعالقياسذلكألى

الاحزاءتلكجصيعمنلهمفاجتع،فعلرمماليهوأدتهم،!ثامدوهما/حسب

يض2فهو.*كاصيرة)72(أشياءا،خقلفةالمشفننةالعلرقبهذهلهمحصلتزلتى

والفطرةوالهشامدةالقياسألىؤلكالىوماوالمصادفةوالاتفاقاتجربة
منوالمنهبرالبحثتدةتعدالتيالكثيرةالأشيا!كلهنيلكمنليكونكأالتنمامل

تمليلهاالىقلكبصدمنلييهمبروالفهمالتفسيرمادةالمختلفةالطرقتقدمحيث

السعةتبلغالمنهجمنالجانبمذاوفي.ال!امةومباد!هاالكليةقواتينهاوبلوغ

أبيابنيقولولهذا.4ا!كتالتي4نروؤالمنهجىالعاصىوالمخعلقالملعية

التىوالمناسباتعدليواستخرحواالأشياءتلكتأسلواانهم3":أنميبمة

،3بوالت!4بالتملميبم!!منها،ومبادىء،كليةقوأنيندلكمنلهمفتحصلبنها

الكلياتمنالتعليمفييتدرجالكمالفعند.يننهىأولاصنهاأدركوهماوالى

.!نم8)"ا"مديات،كئياتالجقمنيندرجاستنباطهاوعند.ئياتالجشلى1

ت.هبهصيحمعلومأروالقيا!بالتحربةالعليالمخهجفيالفصلالقولمومذا

هتو)والمناصباببالعالتمليلمنذلكابايتأدىوماتاملوومضامدةاتعاق

ةقي!حلاوالع!قحيث!نمنهاكللوفليفةفهمبليغءلىتدلانماالشفرقة

ءطالاشبينسيبىربط!ناشمليلاالجهيفص+ى،!و.(والباعلنوالظامر

نرإيحيايرمىالتىالقصوىفالغابة.العامةالمبارىءوالكليةالقوأدينعنهتصبر

ىةتتعداهبلمنهاشامدناهوماالابمحياءعنالكشفعلىتقتصرلاادحث

ل؟فيئياتالبنتضمالتيالكليةا،لقوانينالىوالوصولوالتفسيرالنمليل

الكلي.القانونأوالمبدأأوالقاعددبمثابةويكوريفسرما

،بيوت،الزينسبحضحقيش"اءالأصبم!قاتفي،ءالأفعيرن"صيب!ة9ابيابن(25)

.25ص،حا،اءاجق2اففالهةدار

.2،ص،اجنفسهالصدر(26)

.2،عى،\جنصسطالمم!ر(آ7)

.25عى،اجنعسهالمصدر(م8)
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والأستنباطالبحثاولامعا:طس.لهقتينبينأصيبعةأبيابنيفرق،-ههنا

الا!شقرائىا،ضهجطريقمنالكليةا!وانيرواالعامةالمبادىءباستنباطوتعخى

والتعليممل!تلاطريقةوثانيتهصا،الكلياتالىالجرئياتمنيفرجإتي

أولامنهاادركوهماألىفيختهى!بتالبشالىالكلياتمنرجتمنفيهايكونماو

وحمىالمتعلمفهمصنتبينالخيالواقعةالمحسوسةوالمفرداتئياتالبنأي

المشرابطتينالطريقتينماقينءنفضلاومن!ك.والمبادىءللقوانينادرأكه

ماواستخراجوقياستفريعوفيهاالصناعةفيالتفقهطسيقةميثالثةطريقة

ا!اقرائحاذويلدىمذابشجاوزوماذلكعلىوتشييدبالقوةالشىءفي

وعلريقةالصخاعةعدسيقةبينويفرقون.(29)الناطقةالنفسقوةمنإوتوا

فيصلريقناانفيقولون،التكوثنفي(ههناالرابعةالعلريقةومى)العلبيعة

الانسانمنلنايعلهر!أأولانالتكوينيالطبيعةيىطسمنبالصكسىاشل!2ا

فيحعلتصنجهاثحم،الاسطقساتأولاتأخقالطبيمةفانالعلميصةتفعلهماآخرمو

تعليمهافييتدرجصناعةنييوكل.والاعضاهالقوىتفعلكأالأخلاط!نها

بالاعضاء9يبداذالثرتحعلمكمشلألمبدأالىالاحيرومن،الأخفىالىالأفلهرمن

بم.30)؟لطبيمهتفعلهماآخووميلظهورما

،.ممأليهر!جعوماوالعنمالصش!عةطرائق!اأصيسةابيابنقالهماان

رأارادأيمصاءمناليهتوصلا!ووتؤبتساندفروعمنعنهتحدثومامسس7

المنهجعنشىءفيفيلككليختلفليسعامومي!اكليقانونلواءتحتلهضها

بعده(31)بيكونفرنسيسبهأتى"لذيالمنعلقيالمقليالتجريبيالملمي

كلو%بهأتىالذيالتجريبىالمنهجعنمثيءفييخشلفوليصىقىونة!مب

علملا!أرسطوقولصحيحاكانفاذا.(33)ليمستوارتجونأو(32)رانبى

"لذي"الأفباءعيونءصابمنهجفصحيعبالمنهجالاعلمولا"بالكلياتالا

-والقياسالتجربةيتخذليصنهجوالياد!ءن؟ؤوالقواالكلإ،تالىالوصولأراد

ليتوالاخرىاصمليةواال!ل!يةالعلرائقصااليهتتند،ينأسا!كاوالنظرالعمل

"الماموالحكم9والمبدبالقانونكلهذلك

.248عى،2ج،نفسهالمصدر،صهميب!ة1ابىأبن(291

.2جنفسهالمصدر(30)

.(مو!علافاالعظيمالاعسلاح)16م.كن"الجد!رةالآله"يمكوننسسسقر(31)

.1966باريس"التجريبىب!ادراسةالىمدخل"ناربىكلولى(32)

.1843لندن"وألاستقراءوالصقلانيةإلمنعلقنسئ"مبلسترارتصون(23)

-48-
http://www.al-maktabeh.com



الملمى:للصنهجالعملىالتطبيق:الثانيالباب

.العلماءوقراجمالعلمتاريخفيوالقياسا)خجربة

المظملحديثعنهايتح!تالطسائقمذهعلىأصيبمةابيابنيقتصرلم

الى17كلذى!عتبل!وتدعهاتظهسماأمثلةمنأوردبمايكتفول،لنافلر
والحكصءوالاطماءالملصاءلدىال!ملية-العلميةالطرائقمذهعنالكشف

وسنهج.علريقمنلهمتكشفبعاعنهالكشفالىتوصلواوماوفعلوهاوهقافيصا

اسقليبيوس،التجربةطريقمنالعلبمنضءفيتكلممنأولفكان

الطبصناعةفيالتمهرعلىععينةححيدةاتفاقاتمنلهاتفقتوما.اليونافي

ن!عليهكانلماالااللهمنبالهامالعلاجأحوالمنعجيبةلممورلهانكشفتوما

،تنالوما.اثطبعةصتعلمفيوالاجتهاداحرصواالفهموقوةالطبعذكاء

وفهمه.توتجرب4وحذؤلمعرففالاصخاعتهفيلهشمأنهعظيممنكانوماعظمة

كحمايممعرفةبفيرالمنعبد"الغائلومووالمعسفةبالتجربةألعبلهخرجوقد

بعدالتجربةرآيوغلب"فاعلمومابدريولايبرحولايدورالعلاحون
راديوهورأيهفانتحلواتلامذتهواتبعهفقواهغورسظهرحتى!!ليبيوسى

ءترهخعا(بةالتجسافانا،-غدممنمقالاتفينظسمينسقالسولماء.التجربة

تكونلأنهاقياسبلاتجربهيكونأنبجبلا":وقال،ا)ضياساليهافضم

والتجرببالقياس3د!فعالرأيفكانتلامذتهفيا)رأيمذا.ولهئاع(34)،ارطخ

خطر"القيالهمىبعأوكانتوحدماالشجربةان"برقالبارمائمدس!رولما
.(35)وحدهالقياسواففىفآسقعاها

تويفلا.منهعاكلصهمحاب1ووالقياسالشجربةبيناعالنزاواسشص

:لهرقثلاثفاتفصملواالثلاثةتلاميذهبينوالخلفاخلافاوقعلرمانيدس

ثاس.لمسءوادعىضحدهالقياسديوفيلمىوادعى،وحدماالتجربةافرن.فادعى

التجرد*أنوعلمالأتالمقامذهفينظر(العلبيب)أفلاطىظهوولما.الحيل

على،جيماالرأيينفانتعل،يصحلاوحدهوالقيامىكاوخطرةرديئةام!حو

حرق9وكلاهماالرأيانفيهاا)قىيمةالفالكشبوشك،الخحوييححيىقالهما

ا،لتجربةمنواحدارايئانتحلومن،وأصحابهثاسلىالفهاالتىاوكتب

.(36)والقياس

.28عى،\ج،الساسقالمعدر،أحيممةأبىابن134)

.39ص،جا،نفسهالمصدر(35)

.39عى،\جنفسهالمصدر(36)

النامىالزترابحات
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-*زبيرىوكان.وتجروةقياسانهبقودهالطبفمرتاطبق1ء،بو

.،عسرلقف،ءوخعلر،والتجربفيقوالوقتعلويلة،-الصناعةقصيرأ!مرا%

صشاهـ!لا"دقالالحيدىمارسء،%و.(القيالههمىمهخابالقضاءوضقص!إ

المام!يفصداندوآر/1.الصحيحةالطبصناعةوميالحيلعناعة."تن

..؟شيرةكتبا..لي!لافيووضع،والتجربةللقياساعنقادممعنيحرجهم!

وابص!،هـتيحاوجدساوأحرق،وافمدماعليهافناقضهجانينوس!رحتى

دياصقوربد!!عفوالقياسالتجربةرألإ/قويكأ."الحيدةالصناعةمده

آ-"المسألةواتفاقواستخرأجهأالمفردةالادويةتصويىمنعليهأقدموحا
البرهـحانعلريقفتملمجالينوسىجاء.القياسطريقمنالخربة

فانىأنافاما..":قالأذوتجربةسعاينةصاحبوكان،مرشدالهواتخذه

.؟37)"ناماشقطوليوصيوجرت،بنفىعاينتتماالاأفىبولاأقول

يقالعلسبممرفةالاالشجربةتنجحوما.بالينوسنظرفيالامميةأكبروللعلريق

وقد.لعلةالبهتحتاجماصعلىلس!تبألىيب!ماو!!دار،المتبمة

ربا!بتساالىمذابهفيفضيالحسيةوانخبرةالتجربةبينلديهألامر.ختلط

الطبأعمالقيبساكمنوأنالساذجةالتجربةاوبالخبرةقالفف.؟لهقياس

غوبالطبأعماالفيشقىقدوجدناهبحيثوحدماالسافجةالتجاربترشده

أولالعلبصناعةوجدتوانالقياسيستبع!ولهذا.القدرالجليلالمبلغفيها

العلببالخبىة"جالينوسكتابانظر)..التجاربمعبالقياسالامر

.%ومناليهعاد4وبمنهد!بت!اا)قيل!ياسانالا.(فالنزر.رتىجمة

ط!صوالاالمرءحيمهكشابةوما،والدلائلللاسبابتبعاالفياس4%وموآخر

ويم!.(ا-الشجربةأالقياسىبطريقالامراضمنواحدكلم!اواةيقةأطس

اا!".تاعةفيالغناءعظيمباو،،،والاعواضالعلل"كتابأصيبمةأدىابن

وودأريىونالتجرلةأصحابكارأن!و.(38)القياسأصحابرأيعلى

ء،!صافان،نشافيألعقاريمنيهبل،الطبيبييمماهووباعثهالمرض،ب

صةمناصمناكوأنالعلةم!سفةعلىيعتدانالامرأضلمعلاجالنيىونالقياس

الطبيه--ةبينجر-4بقياسالعلاجيعىءبحيثألانسانياجوالمزاملعلبيعةبير

.(39)الانسانيالمزاجر

.126ص،اج،السايىالمصدر،أصيبعهابىابن(3الأ

.صا،\ج،نفسهالصدر(38)

"لب!ث!نهج"سوسجلالانظر،460صة2ج"الفلسفيةالمذاهب"سانتيلانا(39)

ضحقيئ)4ج"الذطبسروج!يدو!سملاكلهزلكفيوانظر،الالمربعندالصلمي

.80-7!ص،4ج.1980بيروت(الحي!عبدالرينمحيي
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الجوانب.متصددالأطراف!ضش!بوالقياسالتجربةبينالعلةفيوالكلام

تنجحلمحيثوالنجاحالعلاجفيبالتفننقالوالقياسبالتجىبةقالى!ف
والشنجيمافةالخسعنابتعدبالتجربةقالومن.التقليديةالفيمةألا!م!اب

كانتطريقالهبةوالشجسإضياسااتخذومن.اجةوالسذاالمخرقةعلريقوتجنب

والتعليل.التصيميجيءئموالمكانوالرمانالبيئةتلاكأموضوعيةطريقه
تبرأفما،الصلةبعرفةيتوطداناوالتجربةالقياسبهررالارتباطاومذا

وحسنوالمعانلةالمنعلقيالقياسمنجاضذلكوفي،سببهابعرفةالاالعلة

لاثباتوالتجريبسلبابالقياسالحكمالىالطبيبي!ع!وقد.التخريج
المريضعلىجربئمقياصابالاستنتاجالفالجأنكرالذيكا)طبيب:ال!جاس

والشعليلالتفسيرعنوالقياسالتجربةبابفيتح!ثناواذا.فشفىالحجاسة

فيوالاستمسارأسلةاصعرفةفيقتصثلانانمامهناوا!ارةالحذقأنعرفنا

فيالزيادةلأنالافىلكوما..المرجوةالنتيجةنبلغحتىوالتجربةالقياس

القياسفكان.لهمببهافيللعلةوقطعبالتجربةالقياسفيزيادةالملاج
قوةبينهماالص!ةقويتقدوالتجسببالمماثلةالرأياعصالأووالتجوبة

..نفصلهعا!أمعهانستعليعلا

وتزيدمااع!تلصتقويالشالعلةمعرفةمعبينهاالقويةالصلةومذه

تبعهلمالذيكالقياس)محالايكونأنمنوتبعدهالقياسشحدالتيمىلهنانة

!همليمت!ليلالىيصشندلامحالامصوجاخ!لياقيالههمافكان4!،سودابنمعالجاحظ1

القياسفياقعلاامذاكانوصاخعلأهالتجربةاثبتتوقد.مؤيدةتجسبةولا

قوةقبرقوةمختلفينشيئينفيالواحدفللطبع.العلةاوأالاعتقادفيخعلأالا

.الجاحضد)04(صاب1الذيالشللعناسفرالذيالخلطمناومن.مزيجهما

علييقاسثموالاسشدلالالحدستعض!أنهاالتجسبةمنمأتعظيمومن

أصيبمنكلعبدوسبنبشربنوصاعدالحزانيالحسنأبىشأنافهذا.ذاك
شصمنذلكوفي.كذلكأنها(بالمبصع)التجربةانبتتدمويةسسكتة

الفليهذاومن.لهمصداقاالتجربةت*اجماوالاعمتدلالالملةوفهمالتحليل

أضدبيروالقياصابتغيير(النظيرغيرعلى)والقياسبالتجربيتصلماايغا

كلهفىلكفييحتاجالتجريبانالا.التج!بكلهذلكويتيع،الحالشفيير

التب!ر!علىالعلهمي!اقتصاركانمتى:الرازيبكرأبىكقولالقيامسالى

،والشهرةالاجماعي!مده!!أبةالتجسوعلى.خذلب!لاوقراءةالقياسدون

فعليك،الأرضفينباتكلفعلعلىالوقوفعنيقصرالمص:قولهمناومن

.(41)ملبتجرماعلىواقتعرالشاذورععليهجى9مابالأشهر

.134عى،2ج،الصابقالمصدر،عميبصة9ى!أابن140)

.350عى.2ج،نفسهالمع!درأا411
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أجروهوماوهموقجارالاطباءقصيمىمنأعهميبعةأبىابننقلمااكئروما

الطبيعةبينقياسفمنهاووجوهأ!ثكالوللقياس.اغجربةاتشبتقياسمن

وثزايينأوعيةمنفيهوماوالجسمساريةوقنواتجاريةنهار1منفيهاوما

سوالانسانالحيوانبينالمقايةونها،(42)(ألفاص!معاليبروديقصة)
ففي(المفتذيالناذيكشاو"فيالأضعثابنكحكاية)والاعغاءالتشريححيث

ألانسانن!؟المقايسةومنها.تخرتجوحسنوقياسوملاحظةبة2تجرذلك

-(أصيب!ةى؟اابنعم)خليفةبنعلىالدثنرثي!قالكماافمالهافيوالطبيمة

.(43)*أفعالكفيبهاواقتد،عافقيمقهالمااناالطبيعةأنمالالىانظر"

والحدسوالقياسالتجربةفيقولسنامذاني!لارشيدقالهماوان

واناقوياوطشامنهجاليعدبالأئمةاءوالاقفوالموازنةوالنزاهةوالاجصاع

دهذا.الاشأكبرمنهجهوفيأصيبمةبى9ابننضفيالقولالهذاأنلخحسب

يبغىباحثلكلمنهجياأساساويعدوالقيالهسالتجربةيمتدللبحثمنهج

لهاشتغلالمناعةحص!لمتافافي.أولاالجاسصةالممضيورينبكلاما،ثتفل":أليقين

بالقيا!مىزنهكأ.وبفضةمحبةمنعا"رياقائلكلكلاممنالجزئية!الكتب

غيركفائركأشكلوان،المحيحأقبلوحينئذ،بالتجربةأمكنانوامتحخه

الاقواللهثانفيهقا.(44)"مماندونبععانخاصيةذمنلكلفان.فيه

لملوشومهالذيالمنهجيالمعنىىقيئمنذلكفيوليسالجقئيةوالأعمال
القانرنمننمنكلهامائيةالجقاععالكطابقء:قولهكلهذلكالىيضف

وتكثرمهـرفتكتقدمةوتتاكدتجوبتك(تجد)وتجودعلمكيشيقئالكلى

الطبصناعةاكشرأنا!ممعيرىكانواقا.(45)"الناسفيسنافعك
القياسجزئيها"انقائلايضيففانهاليقينفيهيقعوقلماوتخصينحدس

كنامايتوجفصلقولأ!هف.(46)"..لغلبة11وحبالسفسطةلاوالتجربة

المستقيموالرأيوالقياسالتجربةفينظرسأبديناهلهاويثبتقبلمنقلخاه

يضممنهجومو.ومختهاهمبتد"،فيالفكرلأشتاتالجامعالمخعلقفييالمنهجفي
البابفيكمضفهعلىسنعولالذيجذعهأودتقيملبناتمنوأطرافاأساسين

النالث.

الصد(42)

المصد1/43)

المصد(44)

المعد(45)

المصد(46)

.235ص،3ج،نفسه

.413ص،3ج"نفسه

.،12عى،3جنفسه

.412مى،3ج،نفسه

.،13عى،3ج،نفسه
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:المساعدةالمنهجطر،انق:الثالثالباب

ولبناته:المنهججذع

ةومساتمساعدة!لرائقمنالسابغينبالآساسينيتصلمامهناوسنمرض

واوالالهشنتاجسىالح!ومي.بنياناولبخاتهجسماالمخهججذعبمثابةتكون

المرضيوتتبعوالملاحظةالاستاذثنعنوالاخذوالتعموالحيلةالاستدلال
صع!فبا.ذكراالطرالهىمذهمنلكلسنحد!و..أحواله

اسفلال!صرعةعلىوبلالعلمبهالطسانقمنعلريفةومو:العسى

عيونءلاوردتكماوالملاجالتشخيمىفيأثىهوقصصأستنتاجامةوبدا
علىتدلانماالأمثلةأوالقصصومذه.ومناكمنامنتشرةكئيرة"1،الآنباء

والاعتقاداليءعلىالحكمتاممانيهفن.المختلفةوجوانبهالمتمم!ةممانيه

الطبيبكشأن،اعتقادمننيلكغيرعلىالآخروناجمعوانيصحقدنهأالمباشر

عنيحيابالميتافافاماتقدنه1جميعاا؟لناسيظنهامرىءبفعديامرالذي

الغايةعلىالمرءوقوعفالحم!س.لملعجبلدسنابطلالسببعرفناا!احتىجدب

!لريقمناليهافيصلاليهاتوعهملالنىالمراحليتخملىكانه!كلرعةباقص

لفملهواشنتيبةمنكانماصببعنالطبيبسئل2افاذا.و(المبافرةالمبادرة

سرعةفيقاكأالعدسأنالا.استدلالحسنعلىبلاب/اوجأجابهذاالعجيب

فملعلىالاقبالعدمأيغمامعانيهومن.(47)الحكموابت!ارالاستدلالمذأ

علىامرىءبفصديأمرلمالحرانىا"لحسنأبوفهذأ.بهالقيامالمعتادصنكان

وذلك.رآهمنكلبفصديأمرالذيومو،صعبشدبنفسفميقمنفيهما

سبم!ربعحعىعقباهانالملاقليلايسكنهقدألملفصدن9بحدسهلهتبينأنه

حدسه.وصححدسلقد.دورا

ولاالادرأكالبصيرةا"لينأنالاةوالمعجقالمخرقةصورةالحدسايشخذوقد

ذلكفيكونالبعيرالفطنعندالبليغاكالدراالريعالملحكمالىيؤديانالبعيد

منالآخريننظرفيذلكويكرن،مقوماتهلاستكمالالامرعاديمنعفه

الحدسمعاذىومن.تأملهاحسنااذاكل،ذكمووليس.كالمعجشأوانعبن
ممرفةإلاستدلالفن.ءا!لايقابلادياالدواءمقداربصعرفةيتصلما
أءاجقارا!قممصوفةالحدسومن.دوانهاومعرفةالملةمعرفةبينيىبطما

بالأقربفيبفأالحدسعلىذلكويممل،أجزأنهابصثلءاو(دلامنلتقابلالعلة

الأفسياءممسفةبهالتكتملالاوزانلب.دعتمعرفةالحدسفمن.فالأأقرب)84(

.213عىة2ج.صيبمة1أبيابن(47)

.221ص،2ج،نفسهالمعدر148)
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التمليلوصعةالالهمفلال!مسعةىس!حئامعاتىومن.أسرماحقي!ةعلى

وقص-ص.البدامةولههصرعةالملاحظةبقةوالحكملال!تساوابتدار،-التفسير

حدوسهمنأصميبمةأتىأبنعنهنقلهومااك!مذايا.لتلميذابنالدولةأبط

الامور)دقا"!القويةبالملاحظةصلةذوحدسفهذا.المصنىلهذاتبيانالعا؟بة

الذيناموأقداقائصتيناعم!جوفتميهالىنظراذالميتمعجميعابنكقصمة)

.(صائباحدسهوكانحيانهفحدسمنبسعلةتكوناماتواولم،

العصيقةالممرفة!لريقمنونيلك!جقعلماالتوقعا!هسالح!ممانيوسن

الخارقةالغورةب!بلاوالبصبرةلمحةأنرؤوهذهالمرهفوالشعورالبليغوالادراك

لهيفطنلسليمحكمعلىتدلوكيرةفيلكوقصسصالبالغةالجرأةومذهللحجب

لاقتصارممأويتاملانينبقىالذياجانباغيرالىالآصرضنلالتفاتقبلمناحد

فهذا.وجملاوبرعافاصضعليهمىماعلىالملاموربقاءواوالقشرالعلحني

خالفوهفلصاالآخرون4فيخعكداحسبهامرىءصمبعلمسلاميةيقطعالبركات،بو

يأمرزمرابنومذا،(49)اذمفماتأخعلنماوأثهاكياجاءهمآخرامرىءعلاجفي

ثربعتيقاابريقايكسرأنلونهواصفرجوفهكبروقدقتبهسوءبهمريضا
منفيهلهمصاكبروتصسفعفيهفاقا،مرضك!ممببانه:لهويقولمفه

العلموفورعلىيدلماالمختلفةصورهلايغا1الحدسمعانيومن.الزمان

منوالمقدماتالمتوق!ةغيرالنتيجةبينبكونلماالمعرفةةم،دقتفيالخظروحسن

صحالةلاميتةأنهاكل!الا!لباءحكممريضةأنيحقمطبيبفمن.خفيةصلة

سرضها.وأوقاتومزاجهاأحوالهامنعرفهلما،مقامرف!افيباسعليهاليس
موتهعلةأنهايحدسموفاذابالاصهالاعنلالطبصناعةفيمتصيزطبيبومن

.(،.)(البعلريقبنسهمعيد)حدسماثكان

بالح!سالعلبيبوسرفةكالعشقنفسيبأمراتصلماسالح!معانىومن

وأالدينورشيد،جالينوس)علتهعلولعببالشمئوانعاشقالمريضأن

الذيبا،لعبفاناحياةشكلعلىء!جماالحدسمعانىومن.(،1)(صليقة

يأتي،ردهبهيريغجواباسائلايجيببأن.مئهمكلأسرمنيتخلعىأنيريد

بالاتفاقمختلطمناالحدسآامرفكان؟.مستعصيةعلةسنالمريضيشفيبعلاج

ذلكومن.ادرادوسريعنظربمدمنقيهلماذلكيتعدىأنهالالاوالمصادفة

منهفاسمموصفخلقتتغيرتحتىالمرضبهقويمجذاوممعالمعلرانأدبئقصة

دانكالافاعيلحومكل:")وقالروايتمنفتبرمبهاوىيفوماثضناولهما

.(،2)كانومكذا.أؤنجر

.298عى،آجففسهالمدر(49)

.143-142ص،3جنفسهالمصدر(50)

.213عى،3جنفصهالمصدر151)

.294ص،3جنقسهالمصدر(5)م
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ويبيناليشبشاهالقياسواالتجربةالىليحتاججميعابع!انيهالحدسىان

سريع.امكلتنتاجمنعليهيخعلويماومشىودقتهوصحتهحسنه

جعيعا.والكشفالبحتطرانقمنطىيقةومر:الاستنشاج-ب
معانيطتمددعلىتدلانعاأحوالهشويقصصمنأصميبمةأبيابنبهأتىوما

اهـو-افيبالتنلرالاسشدلالمعانيهفئ.اتجاماتهواأساليبهوكثرةووجومه

-*فعلىبالنيضالاستدلالوجومهومن..أكلوماوجنسهالمريضحالعلى

علىالالهشدلالوجومهومن.رلكغيرالمريضادعاءسنالرغمعلىالدواء

بنلمحم!قدمرهعيشوعلى(-الرشيدوأختماسويه)العلةتثخيعى!نالموت

مثريطةعلىوقوتهاالمريزيةائحرارةمنرآهلمالالاامداقولهيقلولم.سلام

به.ألمتالتىالموارضمنيسلمأن

!اقلنابينهعاالصلةلقر!والاستنتاجالحدسبينالامراختلطواذا

الاستنتاجأما.!فكاتمنقبماالنتيبةفيبضاهرلمكلربعاستنتاجالحدس

ظنإنياالقصاب،عقرةبنئابتوقصة.المقدساتيحقطسمنالتتيجةفبلوغ

وموللقصابو!اوحظتهاستنتاجهحعنعلىبجوابهووليتلمفقالماتآنه

يىاعيهفممارشلحقه!سكتةأرفملمكلهاوتالملحعليهاويعلرحالكبديشرح

فمن.(،3)ءاودللممصركب(واستنت!جنتيجة)ص،شبتهعلمواذ(يتابعه)

عكسعلىوورا*النتيجةالىالوصولفيوالبطءالسبب4ر!ممالاستدلالسعاني
ةف!مو!ارورته4ورؤتالمريضمجسةأخذالىيحتاجويو.رأيناكماالحدس

..والشربالأكل:آنالسؤالغالعلةمعرفةفيالترور؟البدضمنذحادوصف

ومن.(54)(ذا!ازي!ألمرجوةالنتيجةعلى،لعلبيبيةخحتىذلكالىوما

بالنشبجةفنستدلمجهتلةبفماتالواقمةالنتبجةنربطأنالاستنتاجصعانى

.(أفعىمنهاأكلمصيرةأكلالذيالمشسقيوالفلاماريالرا)المسببةالملةعلى

والمبادىءوالمللالاسبابالىالرجوع!نعليهيدلوصا،الاستنتاجوفي

الامثياءمنوببانو(سبابهبمباديهالشىءببانموحقيقيبرمان،،المفمات

الامشنشاجمماوىومن.(55)(المهميحىسهلأبو)المتاخرةالاشياءعلىالمتقدمة

وممرفته4علصلشطةالعالميكونأنومو،الانذارتقدمةيسعىأنيحكنما

.(56)لبقمنفعلأوجرىممااستنتاجاءبشميارالافذاعلىالفرةمن

.؟95عى،2جنفهممهالمعدر(ا53)

.341ص،2جنفسهالمم!ر(54)

.371ص،2جنفسهالمصدر(5،)

.108ص،3جنفسهالمعدر(56)
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الممشادةالجهةغيرعلىالعلاجعلرائق!نعلريقةبهارنعني:العيذ-ج

آجاباذتياذوقفملكعااراديةنفيةصفةذاكانمام!انيهاومن.المألوفة

الامير.أيهامظل!عزيمةفقال؟العلينل51دواءثىءأى:صؤالهعنالحجاج

ا!علماا)خفسيةممانيهاومن.أبدااليهيعدولميدءمنبالعلينالحجاجفرمى
كلجورجسبنعوض!يتخببنجبرائيلآمرمنكانكماوالشهوربالحياء

ردماتستطعفلميدمافانبسطتتمعلتاذعلةمنلهاوقعلماالرمئيدمحظية

(57)تي!ثبيدمافردب"بهائورفعيديىأنهأوممهابانالطبيبلذلكفاحتال
تذهـالحيلةبهذهفاناوالغمبالخوفصملةلهكانماالنفمميةصماتيهاومن

الممنىمذاوفي.(،8)نفسهعلىياتيكادحتىلحصهعليهكثرءاسرىبلحم

يبرنهأنيسشعلعفلمالماليخولياعلةلهعرضتأصىءمعالبركاتأبوفملهما

ومذا":قادغواصيبعةأبيابنفيلكعلىويعلق.الومعيةبالامورالاعلتمن

سثلالمتف!ينالاعلباءمنلجاعةذلكأمثالجرىوقد،المدإواةفيعظيمباب

فيذلكمناكثيراذكرتوق!.الومصيةبالاموراواتهمررافيوغبرهجالينوس

يو3أنللعلبيبينبةى":الرازىيقولذلكوفي.(،9)"الكتابمقاغير

الب3اجفمن.بذلكواثقغيركانوات.بهاويرجيهاصحةاأبداالمريض
.(60)"النفصىلأخلاقب،بع

الحيلةكئلبالغذاءاتملماوالصلاجالبرءغيرفيالحيلةمعانىومن

الحارةالاوقاتبعضفياضتهاهخردلاالمتوكلاطعامبخيةبختيشوعاجراماالتي

ذلكبختثوعففكل..كيدهوحرارةمزاجهلحدةذلكمنالأعلباءفعخمه

المرضمنهـالناقهون:الرازيقالهماذلكوجوهومن.نأفلحت)16(بحيلة

ما!طلاذلكتدبيرفييحتالأنللعلبيبفيجبيضرممماالطعاممنا!ثشهوااذا

م!افىومن.(62)"بتةيشتهونمامه!نيولا،موافقةكيفيةالىوصرت

المؤمنعبدالخليفةمعزمرابنفملهماومذاوأحلالدواءبينجعماالحيلة

...(63)ذلكيكرهوكانمسهلدواء!ثربالىمذااز.احتاج

لمصدرا

2،عىج

ص،2ج

2،عىج

2،عىج

2،عىج

ص،2نغسهج

ص،3جنفسه

4.

8.

29.

،3.

6.

،3.
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ويكونوالاصتفصاءوالبحثالطارنةوالتغيراتالحالةوتشبعإلملاحنلة-د

علاج!نكانوساوتغيراتهوأحوالهالمرضمبادىءالطبيبيعرتأنذلكمن

عنالمريضسهماءلةلتعنيالمعرفةمذهوان.أمرهآخرحتىالمرضأولمنذ

كعا،بالأقوىيقضىثمخارجومندأخلمنعلتهعنهتتولدأنيمكنماكل

كلالمريضمنالعلبيبي!رفأنذلكمعانيومن.الراؤيبكرأبويقول
نااعتادكانمااطعامهالىعمدذلكعرفاذاحتىوشرباكلمنأحواله

محعودالديننورمحعليةمعالعلبيسكرة)يبرئهوبذلكويشسبيأكل

بنيعقوبالدينموفقعنأصيبعةأبىابنقالهماومذا.(64)(القنكي

افشقداقاكاناقبحيثللأعراضوالاسشقراءالبحتمنمديدكانء:سقلاب

مرضهمنه!جيمصايضكوهوما.عرقاعرفامنهيستقصيأليزالامريضا
فكانت.ويمتبرهالاالمرصتحقيقعلىبهعرفايشدليشركلاأرالىحالاحالا

يتمماملاحنلةذلكم!ابرىومن.(65)*الجودةفيعليهامزيدلامعالجاتهأبدا

الىالطبيبقأتيحسنعلىيدل4كاوذلكالناجعللدواءوتهيئةتتبعمن
استقراءوالاستقصاءالبحثومن.والمرضالمريضأحوالممرفةبعدالم!او"اة

الملاجصحيحعلىدلكبعدمنليقعأعرافهوتقصىالمرضاحوألالعلبيب
منكاشر9وقم!ا!ذفهفيوجعلهعرضعفماالناصرمعاسحاقبنيحيىفعلكا

كشابه.نيوبثهوعلاعلمامؤلفخاذلك

:والكتابالمملمبينالشعلمهـ-

فيخ!صةةق-رطوتملعايحقتضيوالاستقصاءالبحثمنالجانبومذ،1

الطريقهيدعمماوان.إلنفعويحسنةالملفاتلتممو،التنقيبوالبحتالتعلم

ا!والايشالالبحثعلىالدواموالكشفالبحثجوانب!ض!يوال!لمية

ويثبتفهعهيممقلمأمركلعنوالسؤالالتعلمعلىوالدأبالامشقصاء

الذي)اطو-%ربنعليعلىبذاكرادا،بعللانبنانظرنيفىلكيتموما.اكهاىرا

العلماءءنبالأخذالا(المصلمينمناوفئا،لكشبمنالعخاعةتحصيلأنيىى

عنهالمبحوثالحقالىالوعمولابتغاءر)أيهصليبينوحججعللبسبعويأتي

المملمطئا،رثمفصلوقد.شىءفيبنلنيقعلعفلااكوالادراالفهمحسندي،رأاذا

وينبفي.(66)صفاتمنللطبالمتعلبهيتحلىأنيخبغىماوفصللهوخص!

لطيفعنواستقصا""وتحقيقهتحعيلهفييكنلمالذيمل!ملايشجخبانللمتملم

!ثانموكما.فينلجوابهويسرعفيضلكلمهيكئروالذيودقيقهمل!لأ

.رحعون)76(بنسلامة

.269ص،3،جنفسهالمص!ر(64)

.3،2ص،3جنفسهالمعمدر(65)

.170ص،3ج،السابقالمدر(66)

.176ص،3جنفسهالمصدر(67)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكتبيةالسماعيةالنظريةالمعرفةبينيجمعاكالمؤلفى!لممانيهاومن

ابىابنفعلهماومذا.والعكسبهقهتلكليؤيدوالمشامدةال!ثخصيةوالمعرفة

لهثأنفيالرحبيالدتنرضيأستاذه4قاؤماالشخصيةبخبرتهمؤب،1أ!يبعة

بذلكيتصلمام!انيهاومن.(76)الرازيعلىبذلكردوقدالشهوةكلالأكل

وتفاريقوتفننهاقنو!اعلىوتسجيلهاللعلامرأتوتتبعوملاحنلةمشامدةمن

آنوأعمشامدةبغيةاصسيبعةأبىابنمعورحلاتهالبيطارابنومثالهأفطامها

اسمتقصاهفيصاالعوريالدينرشيدبهقامماايضاومثاله.صواضمهفيالنبات

.(77)أزمانهمختلففيالنباتأنواعمنعمورهوفيماأدويةمن

ومذا،الدواءتجنبامكنما،اءبالتالعلاجالعلميةالدقة0معانىومن

ذلكوفي،الجسميلائمبمااءالغذافىالتفييروهذاوالادويةالأغذيةفيالتدرج

الرحبىلدىبارزةنيلكوأمثلةالمتحةحفف!فيبليغوتدبيرحسئاقناعكله

الأندلممي.اتوأوابنالرأزيبكسوأبي

واستقصاءوجومهعلىالأمروتمقبوالتخويعالتجريبممافيهاومن

البعيدعلىوالوقوعالتحليلفيالايفالبلالثيءبعلامرالأخذوعدمسانه

أحدبكلخاصافيهاكانماوتمييقءاو!لاوالداءاحوالوممرفة،الخفي

فيالعلبيبوقعوألاالناسأحوالاقلافتراءصومهعلىبالقياسالأخذرعدم

امرىءكل،اعيبمةأبيابنشيخ،الدخرارابنبهقامماومثاله.الومم

تعقبوفمفاستقصاءوقلة3لتوفأخعلأواضعيفنبضهانالأطياءفلن

الشانجليلعلعاأصيبمةأبيمنهأفادوقد.والقياسالاستدلالنيوخطا

والحكم.والنظسوالمعالجةالالهشد،لالطرانقفىني

شاهماذكرمامنأصيبمةأبيابنيكشوالتىاالعلميةالدقةمعانيومن

ليبلعالأسراندليقولونماكلفيوالتشبتا)شحققمنالملماءض!بلدى

استعمالهيجيءلكيوالمع!ء!تواللغوليةا!لبيةاب!لاالىيرجعأنالىببمضهم

مهقبأعميبعةأبيابنا!شاذثانمذاو.فيهاعوجاجلايماقوصحيحاماللقظ

الكتبمناليهيحتاجماجافبهالىابدلماكاناذ:عليبنالرحيمعبدالدين

النباتوكتابفارسلابنوالمجعلللجومريالعحاح)اللغةكتبومنالطبية

.(الديخورىحنيفةلأبي

.318ص،3جنفسهالعدر(76)

.360ص،3حسفسهالمصدر(77)
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المؤرخونعدهبارزةعلصيةدتةصن،الأنباءعيونء:كشابفيجاءولما

المستشرقونواعتمده.يرجموقواليهنور/دصيوعنهيستقونمنهثقه!صدر

عنهنقلن1علىيزدلمبعفمهم!ابل..تحقيقهمودقيقتحسيمهمخدةعلى

فياعتمدهوبمضهم.لكلير)97(ولوسيانقوستنفلت)87(فعلكعاقالهما

فملوكصاوفيدمان)18((80)شوزهـ.فعلكماالأءلامترجماتتحقيق
ل!فوكعا..اولمان)38(مانفودفعلوكعامايرموف)28(ماكس

...لاءمؤوغير...(8،)سزء؟نفؤادفعلوكما(84)بىوكلمان

وروحه:التأليفمنطقسمات-ب

ماولامؤالفاتمنصنفوهمافيشيوخهسنأصيبعةأبيادنأفادلف

اختلافعلىممهمالكتبويىاجععنهميأخذفكان..دقيقمنهجمناتخذوه

عمقفيالكبيرآثرهكلهلذلكفكان..وقراءأتهمعلومهموتنوعطرائ!!
تاليففيطريقةصناقبعوما.تحقيقهوبليغتدقيقهنص!حووتفنخهافقافنه

السعةحيثمنأحديسبقهلمشمينناجمله4وقصصحوارفهوسردهب!ض؟

الجانبفهذا.ونثرشرمنوالادبوالقصةوالخبربالعلريقةوالشايةوالعمئ

منواحدغيرحقبغيرعليهاخذهالذيوا،عندهالعابىوغيرالملمىغير
يىىكانفكأنه.أمرهلعظيمفهمهيحسنانحرياكانانما،ألمستشرؤ!ن

نهـرفلاوانا،كلهاالجوانبمذهيضممتكاملشىءالانسانيةيحةالشخصأن

بهنتهتتصللاالتىلجوانبهتعرضنااناالاالمعرفة-بمونماكاحسنالطبيص

.امباثرااتصالاالطبية

1840،غوتنغن"العربالطبيعةوعلماء،ءالاعليتاريغ!فوستنفلت.ف(78)

.(با!لمانية)

.(!الفرنشة)1876باريس"المربىالصبالمتاريخءلكلير.ل(79)

.(نيةبالالما)0019يرعلايبز*وفلكيو،3بس!لايافيوهـرشزوهـ.(08)

1929-1904ايىلانفئ"صبةالعبال!لومتاريخفيساهمات،فيدسان.ا)الم(

.(با!لمانية)

الرحمئل!بدعربيةترجسة)"اديغ!الىيةالاسكن!رلهن"سايىموفماكص(82)

.م1980بيوتأالاسلاسيةالحضارةفينانىاليوالتراثليبوي

وا!.1970كولنلابن(بالألمانبة)"الايلامفيالعلب"أولماتمانفرد(83)
.م1981الكويت،(شجمة)،،ط!صيالا!الطب!ايشا

.لايدن،1942-11937بالألانية)"يب!ملاالأدبيختار!سوكلانكارل(84)

-..1967(مالألمانية)هالمربيالتراثيختار!سقغينفؤاد(85)
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لكلجملتقدوالأعمقاعوالاممللطبقاتتبعاالتصنيفمنهجيةانثم

واحداجساطرةالحصوجصلتأثرا!لبقةلكلوجعلتالمعرفةتفمىنصيباأمة

عن!والممالجةا.لتعلبيبطرائقمنالكت!بفيجرىوما..آعضاؤهتخما!مك

وسمةنظرعمقعلىدليلعلبغاتهمتفاوتعلىالأطباءوعن!المختلفةالاقوام

انماأوررلماوتعليلركرلماتفسيرمنفيهجاءوما.بالعلريقةوعنايةمعرفة

ال!امةعلائتهانعرفوبذلكوغاياتهاالاثبءعللا)حلمغايةن1علىيطلعنا

ا.لباحثالكاتبشانلههذا.الكليةقوانينهاالىكلهذلكمنفنعلالضرورية

النطن.والمؤلفالممارسوالطبيبالمجربوالعال

فييضمهأنىونيديهيينمنيفلترايايتركلاللآراءعرفهقيومو
مناومن.يبرزهلعا*4يمارفماوالىدل،ونغلائرهأشبامهالىموحدكل

والممارفةحيناالمؤيدةوالأقوالوالأمثلةالشوامدمنالكاثرةالكثرةمذه

أوجهمنأوتيتمابكلالحقيقةتبيانعلىحريعىمبزلفأمامفنحن.آخرحيخا

الاتؤمنولاوالمارسةبالعلمالاظخ!لاعلصيةروحا*كتابلالتبوافك

تحليليةعلميةروحاكا"قاكفيوان.والتعميموالموازفةوالخفبالمقايسة

حكمامنهاوتستخلصطسلمائقهمفيا.لصابقينأفوالتحللفهى:وتركيبية

بهوبلغ.بعامةالصلصياليحثمجالاتمنمجالآيعلىيخعلبئعاماتركيبيا

فيالمخنلفةالآر"اءيحنقلكان4أؤالنصنيففيوالمرص!وعيةالتاليفيالدقةأمر

!تأيينعرفأنهلشااستباناذبص!الخاص4برألييدأىغالشؤونمن!ئمأن

مستقل!صءضلياستنباطكلهنلكالىوسبيلهعماحبيهماعنالفهموأحسن

القاععميقةرائعةوث!افةوخبرةومعلالعةومشامدةوتجربو!مميعةوممرفة

وتمثلها.مضعهاأحسنموسكاوعيةثقافةلذوصماحبناان.الشآوبعيدة

الدلالة.أبلغهذاعلىل،.ثنماشيءمنكتابهبهجاءوما

خطة"الأنباءعيون""كتاليألفاذأصيبعةأبىبن9لدىكصاناثم
وتراجم!موأفرادماالطبقاتوتسلسلاتموثبابث!نلاملا!ملاواضعة

المنعلق.وتسلسلالفكووتتبعالرؤيةووضوحالفطرةحيثمندل،وحسب
الموضوعية.منقدرأكبرفيلديهذكرةصحةثحصن9يريدباحتفكأنه

أمىقدالأعلباءعندوالقياسالتجروةفيرايهبعسضيجيءقلخاماومصداق

عهعنأخذمافيمنطلقهعلىوالتدليلالأخرىا)!لرأئقعرضثمومحدثين
جمعين.1والعاتذتهوالرأزي

والمراجع.لمصالرا:لاسنادواالتوثيق-ج

علىالكتابجاءفقد.ههنايصدقوالموضوعيةالدقةفيقبلمنقلناهوسا

وأحاد!ثمصادرمنفيهوردوماأسانمدمنوتى1بصاوالتوثيقالرئوقمنغاية
واحدمحدثعلىيقتعرن9اما:ث!صبتينفذاتثالأحادنقليخاعلريقتهوأما

ومسنداخر1عنمشقولاالحديثيجىءأنواما،الوقوعنادرومذ،1،بهمنهثقة
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مبلغامذاأمرهبهوبلغ.لديهالرروركثيرهذاوأسر..وثالتثانالى

منالنمطمذايمتدلمامرىءءن-ديثفيالاسنادالىفعمدلغلووالمغالاة

وصفةالموفىلمةالبالغةالدقةسمةالاأمذاوليس.(جلجلكابن)الاسناد

يضبفثم.ن1اكفلإلألمنقوليثالح!كانوان،والتتبتاشقلافيالمنهجية

ومضعفاومكملاومحققاوسثبتاوم!وسامعححافىأتهعفمنشيئاينقلماالى

بقوله:يمفئم:فلارقالكلمةيوردكمانأساليبذلكفيوله.اوناقدا

يوردماوقليلا..فلانعنفلانحدثنىأوفلانعنفلانروىأو،أقول

قالوكلمة..الأصلباءض!بأو..المصريينبمضحدث،بمضيمقال:قوله

هولامةكانانالكتابيذكروقدكتابهفيقالهوراتعنيوق!المكلثافهةتعنيت

فيعنهالمخقولاسمويحققأحدسينقلوقد.مشهوراكاناذايذكرهولا

له.المترصوفاةو!رطةا)ثمامدايىادفيويدقق..عنهنقلالذيالكتاب

جاءماومعظمالثقةفيوامعاناةق!لإفيزيادةالمؤلفينخطمنينقلساوكثيا

.الوثوقصنالصفةمذهبغيرجاءماوقليلقائدسعروفموتقكمابهفي

الزمانمخلبوأخذبعضهابقيصعادرمنعليهاعتم!ماأكشسوما
حصولهويبين)همالمترجمكتبالىيرحعذلكعنفضلا4اذثم.الآخرب!ضها
ونصوصهاالأصولالىيرجعانماأمرهكلفيومو.لهاوقىاءتهعليها

مصسادرمناعتدهماعرضالىنحتاجولشا...بمصيدة91مظانهايفيقرألمها

معجصاتمنعليها"الععافضلاكلهمذا،ال!تينعدتهاوتقاربكثيرةفهي

تاريخهم.فيالأطباءكبارومصنفاتاللعوبةالمؤلفبن

النقدية:الروح-د

.قولمنبهأتحى،!كلفينفوجهةمنأصيبعةأبيابناتخذهوما

كانوقد.والردالنفطريقمناليقيناالىالوصولالامذافيأمرهغايةوما

.(86)متنوعةأسابذلكفيله

ناتىبدليلبصحيحليسأنهويبيننقدهيربالذيالقوليذكرفف-
خصصالطبلهادونمنأولموابقرأطأنقيلفانا)سهيخص!اذ،تلستقيه
.(اسقليميوسأمليرونمنأولموبل:فقالالقول

تاريخيبليلويضعفهيفخدهاخرقولاويوردفيذكرهقولاينقدوقد-

منأوليكنلممنمااأنيعنيصما،ابقراطقبلكتبايعددالنحوييحيىؤ

.(دون

عايهاوضربنالمجحشامعلولفيفصلشاماققد،!وصينمهنابايىادماوسنكتفى(86)
مستشهدين.الأمثلة

-63-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.()فرفوريوسبهميثئمناقوالالىبالاسشنادالمنحولةالكتبوينف-

يخقد)نفسهالقولصاحبعلىبالاعتمادآحدعنقيلقولاينفوت-

.(ففسهجالينوسقالهبماجالينوسعنالنحوييحيىقالهما

كخفه)نفسهعنمذاقالهبعاامرىءعنقيلتاريخياقولايخفوقد-

ذلكصمحةعدمفبين،للسيحمعاصرمرسجالبأنادعىاذالبيهقيلمقالة

قولهلتاييدالآخرينالمؤرخينباقواليستشهدثم.(نفسهجالينوسبقول
.نفهيربمنقولوتفنيد

غير!بهاستشهدالذيالكتابالىرجوعهوتحققهنقدهعمورومن-
.نيوكدهالاقوالمنقولاعنهونقل

لكىوالحوادثوالتواريخالمصادرالىرجوعهوالدقةالنقدصكلورومن-
..بعينهاسنةيثبت

له.نقدا"والأصحءبكلصةعليهعقبالآخرينعنقولانقلواذا-

.(..بلمجلابنذكرماماعلى،وموتهاسحاقبنحنينقصةفيفولكعا)

وعلمقيلماببنويفرقواغراضتحاملفيهنقدالىيعمدوقد-
ابنفقال..الكخ!يعنالاندلسىصاعدقالهما).عليهالمتحاكلالمشلوب

عليه.كثنتحاملفيهالكنديعنعماعدالقاضيقالهالذيمذا":أصيبمةأبي

كتبهفيالنظرعنالناسيص!مماولااكندياعلممنيحطممانيلكوليس
.،بهاوالانتفاع

بمينهشخصألىمصنفأوترجةنسبةتصحيحهنقدهاوجهومن-

.(جمتهشو"الوقفات!ا"درةدنبتثاكتا!فيفعلكعا)

فيهفائدةلارد:فيقولاخركتابعلىيردكتابعلىنقدهومن-
!لافل.ولا

عضدزمنفيكانوانهالرازيلزمنالتاريخىتحتميقهنقدهومن-
قويا.جميلاررانيلكعلىفردال!ولة

مدعادعىاذالرازيعنذكرماالمخهجيةوروحهنقدهبديعن!و-
فقال4الأولياءعيوبمنبعيماافلهارصنيرومهفيما"موكمابالهأن

ونسبهللرازيالممادينارالالهثرابعضألفهربا":اليهنسبفوفيفيهشككا

فالرازيوالا.بالرازيالظنبهيسعأوالكتابذلكيىىمنليسىءاليه

."لمعنىمذا9فييصخفوأنالامرمذايحاولأنمنأجل

http://www.al-maktabeh.com



(الحاوي،الجاكل)الرازيكشابفيقالهمأتتبعهوحسننقدهومن

..للرازيوجدتكشبمسوداتبأنهالذلكوتعليله...المرضيغيروتقسيعه

وأنه"العلبفىالمفاخر"إلرازيكتابفيقالهوما..واحدكتابانهافحسبت

له.امثتهرلأنهاليهنسبه

ناقدنقدمنأعميبعةأبيابنالىوجهلمانضمرضأنمذاد!بنودولسنا

النقدية.الروحوفسميفالتص!يقوعريعأقوالهفيالتثبتقليلنه11يدعى

وأمعرفتيودمنمناكفليطلبهأ!مبحئنامعلولفيمفصلاجاءقدكلها!هف

واخلنهحسنأوأعميبمةأبيابنلتومميكونقدوردفما.عليهالاعللاع

شيءهوفاناالخاقدونمؤلاءعدرهوقدالورودقليلأنهالا..نقلهخعلا
سعايبه.تعدأنمفخرةوحسبه.يسير

النقدفيالمهذبةطريقتهأعميبمةأبىابنلدىالخفيةالروحيميزومما

تعظيمهوفيسينالابننفهفيأديالبفااللطيفعبدالدينموفقمعفعلكما

الحسنالدولةأمينقكراذئأنهمنكانوكما.قالتلببنالدولةأمينلول!

الحسنجانبهينسفلم..جداععليعةأموالمنجمعوماوجشعهغزالابن

وتحصيلها.الكتبجمعفيأطةالماوممتهالفاضلةونفسه

القيعية:الاحكامجانبهـ-

موآخرجانبيةالنف،الانباءعيون"عاحبروح!نقلنابعاويتصل

الوجوهمتنوعةقيةأحكامفكانتالآخرينعلىصدرما9التىأحكامهجانب

.والصور

أمرعندماماسويهبنيوحناتصرفعنقالهماالخلقيةأحكامهفمن-

لهلاكه:سبباقلكوكانالمأمونرقبةفيفلهرتالتىالنفخةبفتحتلصيذه

،((87)والامانةوا)دينللمروءةعديمالكونهذلك4ماسوابنفعلانماأقول"

أسرفلماالخليفةفقتلاال!ولةقطبمعتواعلااذالعلبيبصفيةابنفيقاله،وما

ففمليستفأنعلىوأرغمهصمالهيصنعأنالطبيبكاالمستضيء،مذاابن

ومذا.(88)هررطوتجاوزه!حلعدىستىالطبيبأمرومنها:قالفهلك

وتا،قائلااع!يبمةأبيابنفامتدحهالتلميذأبنفملمنكانمايغايرما

أنهه!كحدقةومن.(89)"وامانتهورينهالدولةمين1الرفيسعقلمنكان

ذاالنديمأبنحكمفيفملكمامنهتحققازاالاامرىءفيخلقياحكماياخذلا

.(90)1اليخبكانالكنديانقال

.135عى،2جنفسهالصدر(87)

.266ص،2جنفسهلمص!ر(88)

.267ص،2جنفسهالمعدر(89)

.182عى،2جنفسهالمعدر(90)
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الدينموفققالهساالأعشانينعنوالأخذمعلمعنالتملميؤبومما

وثقتوان.الكتب!نالعلومتأخذلاأناوصيك":ا)جف"رياللعليفعب!

ولو،4لكتساو"طلبعلمكلفيبالاستاذينوعليك.م!!لابقوةنفسكمن

بتعظيمهوعليك.منهأكملتجدحتىعندهماعنهفخذناقعاالأستاقكان

(68)"وثنائكفبلسانكوالا.فافملرنياكمنتفي!هأنقدرتوان،وقوجيبه

فيالنظرمنذلكفي!كونلماعنهوالأخذوالقراءةالكظبينسىلاولكنه

وأسرارما.حقائقهاعنوالكشصالطبصناعةغوامفى

علىالمواظبةذلكفمناكتبواالأسث!ذينعنالأخذغير!ثرافطوللتعلم

آخر.علمالىالمتملمانتقلمنهالوطرقفىاذاحتىالزمنمنالوأحدررةمل!لا
تحتاجبلاكتفيحتففعلاحعلتاقاأنكتظنولا":البغدارييقولثم

وامئشفالوالتفكربالذاكرةت!ونومراعاتهيحخقصولالينمومراعاتهالى

بالتعليمأسعالماواشتفال.الأقرانومباحشةوالتعلمبالتلفعدالمبتدىء

والاقبالالصلصاءتكويمفيأقوالمنمنالكماآخرالى0(69)"والشعنيف

المالملدىيقيدمماوالتمحيصالنقدواالتاريخوقرا،ةوالتفكر2الماعلى

كلفي،المتملموعلى.والشحقيقوالنقدوالتفكيرالكشفعلىالمنهجيةقدرته
المشايخ.صحبةمنيكشروأنالاول4.أربابكلامعليمكلمنيشتغلأن،ذلك

وسكخاتهمءال-صفإاصركاتتأملفاذا.سيرتهم!نواماعلمهممنيشقيدأنفاما

الدينرشيدعمهعنفقلاأصصيبعةأبىابندلكبيكما،جمةحكمافيهاوجد

خليفة.ابن

المنهجية:العلميةالروح:الرابعالباب

وروحه.المنهجرأس

أوجهةاعلىويضفيكلهالبحثمامةيكلل!لذيالتاجسوىالبابمذاوصا

الروحالمؤلفكتابروحمنيستخلصاذأصيلاطابعاالباحثاتخفماالتي

أعلرافهمنعلرفكلفيالمؤلفبهايتصفا)قىالمنهجية-يئالنف-العلمية

الئأنهذافيقالهماعلىالهلميمنهجهيقتعرفما.جرانبهمنجانبوكل

بل،بخاعةالآخرينعننقلهساعلىيقتصروماوشوامدأمشلة!نأوردهوما

أضاهرفيماكلهامذاوسيتضح.لهتعرضأمركلفيبمامةفالهماالىدخعدأه

نقدمنوجهوفياوالشالسفضالعسفىمنهج!ناتخذوفيعاعلميةدقةمن

فيموثقةطريقة!ناتخذوفيانيكرماعلىحكممنر!صأوفيمانقلماالى

الجوانبمذهمنجانبكلالى!شععدونحن...و!عاثرهاحاد!ثهأسناد

.الايجازمنكبيرشيءفيلنبرزه

.242عي،3جنفسهالمصدص(68)

.342عى،2حهمفسهالمعدر(69)
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منيذكرفلاالعلمبسمةالعليةروحهوتتيز:العلميةالت-أ

اك.ارراوحسنيقينعلىويدلوعلمعمدقفيهماالاالطبيةوا)حكاياتالقصص

يذكرأسرفيخياليةقعطيذكروعخدسا.الملبفيوالعسابالتنجيمويستبمد

صميانةخيئايفملانآبىالذيالطيفوريقصة)مخرقةفيلكفيوأننتيضها

عنقصهماالعلميةدقتهمعانيومن(70)(بالمخرقةالاكتسابعنلنفسه
ذلكومن.والفكرالتجربحةواوالعملبالملمالايمانفيهاقصصمنالآخرين

قالهوما.(71)مرفهفيوصلواتهمالرمبانمعماسويةبنيوحناقهمعى

نفسكبهتصكلفلماآبدعانهانتفعتلماخ!صةلكالمسيحنزلفلو"للأجرب

فلامكانتهني!للومكانتهللعلمتجملقصصمنزلكغيرالىمنالشره")27(

أطبيبالصفهوبمابالصمالايانممانيهاومن.الحئبغيربينهاتخلط

ومنالطبيبمنه-صبرأيبرأولموصتكلفعلأفهمذايدعيفمخدمالمريضه

مريضهالطبيبفيرىوالفحصوالمثامد-الموفوعيةممانيهاومن.ادعائه

منتم.(جدالرثواخت"تو-!ام"-صق)اكذدونوعلاجبتشخيعىيقعلعول!

كانوانمرثفمرضأمرأطبيبايكتمفلاالتئكلخيصفيالعراحةمصانيها
والاالعلبيبباوامرالتقيدمعانيهاومن.الموتالىيفضى!انه4ثمناخعليرا

وعلى.(والجاريةالقعبيد.بئجبرائيلثأن)المريضعلىوبالاالتدبيكان

مصدقاالتعليلفيبىءجهلهوأنالعلبيببأمروالائتاربذلكالشقيدالمريض

.(73)العلمةاصغنه

وتحديدالألفاظطبائعيحرزأنالعالملدىالمليةلدقةمعانىومن

نلكومن.(الطيفوريمنبهتميقفيصااسحاقابنحنين:طةنومذا)ينا!ملا

يفمل،اىينبتىماوتم!نيقالماتحديد،المنشودةالغايةبلوغابتفاء،أيضا

العبصناعةتحسنلالامرأةيعفلملأنهالقمبةبنلهسعيدبعضمهمنفولهذ!

منفمهساذلكوفي.(74)4علإتعتمدمعينامثيئاقوانينهمنشيئاتعرفوو*

.والحالالمقاموموافقتهالمقالحسنمهسفة

يتصلوماوافراطغلومنذلكفيماعلىالعلميةالدقةمعانىومن

رأىاؤالهنديمنكهعنأعميب!ةأبياينهك!قفساوتدجيلدجلكلسنبالبعد

أباحتالشريعةأن:فقالكلهاالأمراضمنيضفيعندهـوأنهدواءيصفثجالا

.(7،)المعاكةفيوومناني.!اافيفساداعلهقيلأن..أشبههومنالرجلمذادم

المص!ر،أصميعهابيابن(70)

عى2،6جتفممهالمصدر(71)

عى2،6جنفسهالمصدر(72)

عىه،؟جنقسهالمصدر(ا72)

عى9،آجنقسهالمم!ر(74)

عى3،2جفقسهالمع!ر(7)ي

.86ص،2جنفسه
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والأدباءالمترجمينفيقولمنأطلقما:الادبيةاللغويةحكامه1ومن
شجمةبينوتفر!ش!،للفاتواتقانهمعرففودقةحخينعلمعلىحكعه)والعلعاء

..لهاحخينوترجعةلجالينوسعشرالستةللكتبالشرجانخالدبنموسى

شمرهفيالتلميذابنأ!مملوبعلىوحكعهوعباراتهكاتبلفةعلىحكعهومنها

أخلاثةاأوالبيتانلهيوجدماأنالا،المعانيحسنمسشطرفشرله!ونثره

قيتدقيقهصنذلكومئ.؟(91)ديجكتيرترسلولهيترسلأيضاوكان

.(العنتريمثعرفيلهعل)كماصاحبهالىقيلشعس

أبيعلى4حكصبينهمومفاضلته،للعلصاءوتفضيلهالعلميةأحكامهومن

من(المعتبركتابهفي)الحكميةالملومفيأقوىأنهفيهوقولهملكابنكاتالبس

عيسبنعليعلىحكصه.ومنهاالعلببصناعةتبعرةكثرهذاولكنالتلميذابن
قيماكلامه!نا؟جودالكحلصاعةأعمالفيعبىبنعلىوكلام"الكحال
دو!حموالأعلباءتدبيحسنعلىحكمهومنها."الملميةبالأ!وريتملق

لفنهبينوتفرقتهالعالمعلىوحكصه.عملهموحسنعلمهموجودةعلريقتهم
وعلصه.

..عالمرمنأووفاةأاوولادةسخةبهايصححمابمالتاريخيةاحكامهومن

ضمف.ومامنهاصحوماالطببدايةفيقيلتالتىالنظرياتفيقولهومنها
صنفوهفيماالنعممنعليخالهمفان"بالجعيلافاعتىفيهالفأمىعلىوحكمه

تفضلموما،ووضوهاصناعةامذهعلممنكتبهمفيجمعوهفياوالمنن
.(92)"اليهأحسنمنالىوالمحسنتلميذهعلىالمعلم

وبليغوالحكصاءالفلاسفةمؤلفاتفيأصدرهماالفلسفيةأحكامهومن

وثقافةسليمحسنعلىنيلكويدل،شانهاوعظيمبهاا،لناسانتقاعقدر
وما.قلناهماعلىدليلأكمرالفلاسفةسنقوالبهاستضهدفما.فلسفية

مهناقولهيحبفيوالذي.بقلك41يشهدمؤلفاتهممنونكرهكتمهمسنقرأه

منلهيترجمالذيالعالمبهيصفكانماالقيميةلأحكامهتتويجاويعد
ورايتامعقلمنكلهاالشخصيةعلىتشتملماالجوانبمنفيهاأوعاف

الصخاعةفيوتعيقمحموىةوطريقةمحصلوعلمقويموخلقوسكينةسدب

وحسنصوءةوكمالعبادةوكشرةبالمرفىورأآفةالخيرلفعلومعبةعلمها
الشخصيةتعصفاتمنمنالكماخر1الى...للفضيلةوايفارومعالجةعمثرة

الشخصيةعلىيشتملشاسلاماماحكمهجاءولهذامشكاملكلفال!نمخصية.كلها

كلها.عوأملهاولهاجميعها1!لرافهمافي

.268عى،2جفضهالمدر(91)

.8ص،\جنفسهالمصدر(9)م
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خاتمة

دوب،أصلجبعةأبيابنفكرجوانب!نوعرفناهقلناهالذيهذابعد

والتتبعوالمشامدةوالخقدالبحثفيومنهجهورو-،منطقهمنرأيناهالذيمذا

حيثمنالمؤلفينمنسبقهعمنتيقهمنتبيناهايذيمذاوبعد،والمقايسة

منجانبكلفيمنهجهوتفلفلافقهواتساعتفكيرهوضصولممارفهسة

بمجيبليسكلهمذابعد:أقول،فكسهفا.رطأمنصارفكلوفيكتابهجوانب

علمىمنهجفهذا.أصيب!ةأبيادنعفكاالمنهجفامقالا"مذابحثنانسميأن

لهامخهجفهو.الأسسراسخالدمائممثبتاللبناتمشراصالمعا)3متكاول

والقياسليةالتجرفيمنهجمو:المتفرقةوأشكالهالمتعددةبافيهالعلصىالبحث

والالههمتقعاءوالتعلموالاستتاجوالاستنباطوا)حدسالملاحعلةفيوممهجأسسا

والتوثيقالعلميةوالدقةالنففيسنهجومو،لبخاتوالتحليلوالتركيب

بذلكقجمعالسواءعلىوالمملالملممنهجمو.روحاوالحكموالتحقيق
حسنا.جععاالحسنيين

البنيانمتعاسكاءالاجزامتسابطالعلميللبحتمنهجأنهرأيناوقد

كالبنيانهوأومتينواحدكلفيأعضاؤهتعاسكتالواحدسمكالبفكأنه

أساسهفاما.يتنعزعلاثابتاأساسالهاواتخذتلبناتهتراعمتالمرصوعى

والشعلموالحيلةوالاستنناجوالملاحعلةفالحدسلبناتهوأما،والقياسفالتجربة

عادياتمنساكنيهويصونيتوجهالذيسقفهوأما،والد،أبوالاستقصاء

جوانىومنعلقةي!لعدقةمنبهتتميقوماالعلعيةفرو"الزمانوغوانلالأيام

قيصىوحكمسليمنقديوحسوالاسنادالتوفيقفيوايغالوالتأليفللعرض

فياليهمايىقدوما)والقياسالتجربةأطراتالواحدكالجسمموأو.مستقيم

وجذعه(واستنباطونبوةومصادفةواتفاقوالهامرؤيامنالميلافآخر

.والدأبشقصاءوالاصوالبحثوالتعلموالحيلةوالملاحظةوالالهشختاجالحدس

علىوععل4ففثوروحومنطقدقةمنبهقتصفوماالمليةالروحورارر

.الرأيوسديدالحكمقيمسنكلهدلكعنينجموساوالشحقيئالشوثيئ

قدالتىالهناتى!ي"الأنباءعيون"كتابتضاعيففيرأيناوانا

شأنهمنليىالذيبالاستثناءأشبهفانهاصسموماالمنهجهذاحدودعنتخرج

تثبيتيكونماكأففلويبرزماثبوتاورسوح!مايىبوالقاعدةيثبتأنالا

وثبوتورسوخ
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فيسيقتالنيوالمباحثالبحوثكثوةعلى،مذابحشنااصالةوتشمثل

الأمثلةأختاتبينالمترابطكسا!تملاالمنهجمذاعنالكشففي،المثأنمذا

عرضهاالتيوالعلسائقوالتجاربوالفراثوالنوادروالرواياتوالحوادث

مذهعلىادماطعالضوءيلقيأنحقيقوحدهالمنهجاوت.صيبمة1أبيابن

وملة،أولالقارىءيتومعهالذيالمعنىيفايرمعنىناتهيفاناالآضتات

أروعفيالكلىالعقللتخاطبئيالجشالمفردتتخعلىمنهجيةدلااةقاتميواقا
أشكاله.وأحدتعموره

حعصيحكمت:لدكتورا

ال!ربيابعلميالتراثمعهد
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أصيبعةأبيا،بن

،وآثاره،وعصرهحياته

هـ596-668

لاضدثكامعمود:بتلم

الآطابكلية-حلبجاسة

،(الميلاديعمثرالثالث)،يالجسالسابعالقرنفيأصميبمةابيابنعاش

.الئامبلاىالىكصرمنحكمهما؟!صداللتين،والمماليكالايوبيسىولتينللفي

عصرالىالكبرىيمةالعباسةلو،دلامنالانتقالمرحلةالقرنمذاشهدرقد

متفرقة،جصاعاتا!!حتالتيا.لدويلاتوكثرة،يس!جلالصوالانحلألالتفسق

فيالفرنجيالمدتفاغلمام1واعيةانتفافةتمثلالايوبييندولةكانتوان

العربية.البلاد

بغداد8الخلافةعاعمصةستوطالحقبةمذهخطوبابىزمنوكان

السلطةمركزنتقالو،والتتارالمغولعلىأي!دي(م8،21هـ)656سنه

(م1250هـ)648سنةمخذمعرفيالمعاليكحكمقامذ،القاهرةالى

سنين.نيبثابغدمادسقوطقبيل،بيةالايوال!ولةأنقاضعلى

الخصففيالدولةدعاكأيوطدأناستطاعتدالايوبىني!لاصلاحوكان

واحدةدولةفيالمربسمليجعوأن،الهجريالسادسالقرنمنالشاني

!صنةوفاتهبمدالملكاقتسموا،ال!ا!لوأخ!ه،الشلاثةأبناءهولكن.قوية

قاعدتوجعلالشامعلى!لضف،الاءابنهفتولى:(م1193هـ)،89

حلابعلى"الظامر*وابنهءمعرعلى،عثمانالعزيق"وابنه،دمشق

نالبثماولكنه،بالممثرقحظيفقد"المادل"اخوهأما.الشاموشعالي

أبخاءبينالنناعفشب9نبعد،اليهوفممهعاومعرالئامعلىاستولى1

الدولةما!،زملكحتى،النزاعا!مطفيانفيالهـاولوشارك.الدينصلاح

كامصرعلىلهمملعلانهابسطتةلو!عتمدويلاتفيأبناثهعلىقسمهائمومن،كلها

...كيفاوصن،وآمدكاواليمن،الشامبلادو
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،العادلالملكأبناءسيعاولا،الايوبيينمنالسلاعلينبعضيبولم

كما،شؤونهاويصرفون،أمارتهانو)وتيمدنامماليكهميعطعواأنفيحرجا

ايبكمعلوىأقعلعحين،الصادلالملكبنعيممىني!لامثرفالمعظمالملكفعل

سورية،فيحورانأعالمنجاورماوماصرخدسدينة!الدينعز،المعظمي

صرخد.بصاحبعرفحتى

واضمحل،ىث!التقدالايوبيينشأنكانمعرفيالمماليكدولةقامتولما
وحمص،،وحلب،كدمشئ!الشمامبلادبمضفيتحكمبقيةمسهمبقيتولكن
.وبيبرس،قط!المملوكيينالسلطانهنبيعلىسخواتعشربمدانتهتحتى

أيبكالدينعززوج،الدرشجرة"المماليكدولةفىمعرحكممنوأول

يذكر،ن(ءلهمايكنولم،أيبكزوجهاابن(!المنصور"وأعقبها،التركمانى
التشارعلىانتعرالذي،قعلقالمظفرجاءحتى،الد!مائس1والمؤمرات!مموى

وأعقبه.عنليمموكبفيدمشقو!خلهـ،658سخة"جالوتعين"موقعةفا

والصليبيين،الششارمعالهافلةالوقائعصاحب؟بيبرس"العلامرالملك

انتقالكانهـ(659)سلطنتهمنالاولىالسنةوفي.المظيمةوالفتوح

سقوطعلىسنواتثلاثمضيبعد،المعريةالديارالى"الاسمية"الخلافة
فيومو(م1م77هـ)676!نةدمشقفيبيبرسالظامروتوفي.يغممااد

ا)طامرية.المكتبةاليومتقوممرتهوحول،عصرهصنوالخعسينالحادية

عهـدفيالشاموبلادمصرعرفتهاالتيالسياسيةالحياةمقجيانبذلك

أمنهماجاكانففالحقبةتلكيالعربيالمجتهعأسا.والمماليكأيوببني

كانوأن،والاديانوالاخلاقوالماداتالطباعمتباينةوأجناسعناصرمن

.العربمنالاعظمادادس

والجدا"مةالعراعلىقامتالسابعالهجريالقرندولتيحياةأنع!و
وانهاض،الاجتصاعيةالجوانبببعضالدولتانماتا!عنيتفقد،عوالحروب

السنواتمنالرفيعلى،وألعمس،انالبناءحركةوتخشيط،الاقتصاديةاحياةا

حيافا.1البلادتجشاحكانتالتيالعجاف

والسلاطينلملوكوأقبل،والعليةالفكويةوالثقافيةاحياةانشطتكما

،الاطباءاليهمويقربون،ويجالسونهم،بهميحتفون،العلمأوليعلىوالامراء

خ!قمتهم.فييجعلونهمو

الحكامامسسحيث!خاعةوالشاممصرفيمزدمرةالطبدراسةوكانت

وأقيم،بهموالعنايةالمرضىلممالجة،البيصار!شاناتمنع!داحواضرممافي

البيمارستانأعمبححتى،وغيرماالطبيةبالكشبحافلةمكتبةناشم!راميبكلفي

.مننمااعرنافيمستشفياتمنيشبمهاوماالعلببكليةأضبه
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ما:،ائنانالبيمارستاناتمقهوأشهر

الكبير:النوريالبيمارستان-1

بحناهالذي،زنكيبنمحمودلىيئال!نورالسلطانأيامالىتاريخهيعور

العلبية.الثتبمنجملةعليهووقف(م1154هـ)549سنةدمشقفي
المرضىلخدمةوالقواميالصرفينذلكبعدعامراا)بيمار!همظنمذافللوت

والعثمانيين،والمعاليكالايوبيينحكمطوالالطببملموبالمشتغلين،ومداواتهم

.(م1899هـ)1317سهمفةالحميديالستشفىخلفحتى

:الهجريالسابعالقرنفيالبيمارستانمذافيعملواالذينالاطباءومن

ى؟أابنعم)خليفةبنعليالدينورضيد،يص!حلاالدينكال
الدثنورضي،ص!قةبنوعمران،الدخوارالدينومهذب،(أصيبعة

...الكليالدثنوشممس،الرحبي

:(الصلاحيأو)الناعريالبيمارس*ان-2

عند!ا(م1171هـ)567سنةالقامرةفيالايوبياديناعملاحأ!سصه

المختلفة،للعقاقيرنوخزا،وجراحينأصلباءلهوا!مشخدم،المعريةالديارملك

للنساءاحدمصا،آخرأنجناحانفيهوكانى.الكسوةكاملةللمرفىوأسرة

ويتففيكظ"2"نوأولئكولهؤلاء،العصبيةألامراضلذويوالآخر
.يومكلفيمهل.أوحأ

التيالحقبةمذهفيالاعلباءمنعددأيضااسبيعارصتانمذافيوععل

،(دمشقالىنلكبمدانتقلالذي)الرحبىالدينرضي:منهم،عنهافتحد:

أبىابن)القاسمأحبنالدينوموفق،ميمونبنموسبناميموابرا

...البيانبي1بنالسدبوالشيخ(اعميبمة

اللغاتوبعضالفلسفةبعلومملمايكونأنطبيبكلعلىوكان
الطب.عمخاءةاتقاج"جانبالى،واليونانيةالسريانيةسيصاولا،؟الاجنبية

ويجممون،آخر/الىبلدمنيتنقلونكانواالذينألاطباءمنجمهرةنبغوكد

وأثرمم:،ذلكالىوماوالحكمةوالفلسفةالطببعلومالمثشغلينحولهم

العلماءوأحد،الاسلامفلاسفةسن،البغدايىاللطيفعبد-1
حلب،فىمدةأقامولكنه،دا:فبمنأعسله.التصنيفمنالمكثرينوالاطباء

وغيرما،والحجازالروموبلاد،وحران،ودمشق،سوالف،مصروزار

.(م2311هـ)629سنةب!غدادوتوفي.والامراءالملوىعندوحعلي
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يونىبنخلمفهوببنبمنههشا!صلاأواصرانمعدرركامصرنقلوعندما

ي!أابنوالد)القاسني!لاسديدولديهودرس(أعميبعةبي9أبنجد)

مما.وغير،عليالدلمينارشيدو،(أصيبعة

منوفد.المشهوروالشماب،النباتعالم،الالقيالبيطارابن-آ

باحثا،والروماليونانبلادالىرحلأتبصدمعرالى،بالاندل!س،مالقة

وتحقيقهالنباتأنواعمعسفةفيالحجةكانحتى،بهاوالعارنينالاعشابعن

القسم!صيماولاافريقية4ضباوفيجابكا.وأماكنهوأسمائهوصفاته

ومنتزمات!ا،وبمص،تينهاغوطتهاالىيخرج،مدةدمشقنيقام1و،منهاالشعالي

وافادأصيبعةبي9ابنبهاجتعومناك.النباتاتمنفيهاماويدرس
.اكثيرامنه

كتبعدةصنف)نبعد(م1248هـ)646سنةالبيعلارابنوتوفي

.البيطاربنأيصفرىاتيعرفو،المفردةيةالادو"ال!ظيمكشابهماأشهر

انتهتمنوأحد،زمانهفيالعلبامام،القرشىالنفيسابن-3

والمنطق.واللعةيثوالح!الاصولوعلمبالفقهالمامهجانبالى،معرفته،اليهم

،القامرةالىوانتقل،!صنمقنيولد.الصغ!ىالدمويةالدورةمكتفمور

هـ687سنةبمعروتوفي.فيهاالناصريناضممه!راميبلارنيمىوأصبح

.عصرهمنلثمانينلمنحوفيوهو(مما88)

أواخرفيولدالذيأ!يبمةأبيابنعرفيهتناولتتصيرتطوأفذلك

القاسمبنحمد1،العباسأبو،الدينموفقومو.لا!جرةالسادسنالقى

أعيبعة.أبيبابنالممروف،الخزرجياالسعدييونسبنخليفةبن

نأعلىواقعوالاجماع.ولادتهتاريخفياخت!فوقد،دمشقفيولد

علىنيفتيومئذكانأنهالرواياتوأرجحهـ.668سنةكانتوفاته

ومناك.(م1199هـ)596سنةنحوولادتهتكون1)ذموعلى.(المبعين

نأكما.600أو،595و9هـ،،90لهمنةولدأنهالىتذمبأخرأقوال

.القامرةفي!)وأنهالىتذمبقليلةرواياتهناك

محربيندما7أفرابمضسنتلطبيةألههصرةالىأعهميبصةأبىابنويخت!ي

وعمه:،وأبوه،الادنىجده؟ثلاثةمنهمواشتص،الشاموبلاد
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هـ562مشةأصهأولفيكانالذييوفسبنخليفةفهـو،ه!جقفا

كأ.القامرةفيشيركوهلعمهخدمتهابان،الايوبيالدينعكللاحأتباعمن

قدوموعمادف.التامرةالىبعدماوعاد،مدةصاحبهافخدمحلبالىإنتقل

وررس،ةقا!صلاأواعربينهافانعقدت،البفدادياللطيفعبدالعلبيب

.(الآتيين)وعلياالقاس:خليفةي!لويدا!غبلا

القامرةفيولدالذي،خليفةبنالقاسم،الدينسدميدفهو:أبوهوأما

فيالاعلباءمنعددعلىالطبفيص،وررس،(م1179هـ)57،سنة
حجاجوأبي،البفادياللطيفعبدمثلسن،وغيرهالناصريالبيصارصش!ن1

.(الميونطب)الكحاللاعلمفي!هميماولامامراعلبيباا!غو،السبتييوسف

منالدينامميفالايوبيالعاىلالملكأبرأ(مما.9هـ)606عاموفي

نافلراوعين،الشامسلاطينببلاطالحينذلكمنذوالتحق،!ثدبد!ر

وفاتهكانت:وقيل.(م1251هـ)649سنةتونيحتى،بدمشقللكحالين

.(م1248هـ)646سنة

الطبيب،خليفةبنعلي،الدينرثكيدفهو:أصيب!ةأبيابنعموأما

أ)بوهكانحيث(م1183هـ)579سنةحلبفيولد.الاديبإلموسيقي
الطبو!رس،معرالىأبيهمعتوجهغكاصاحبهاخدسةفييعمل"خليفة!

غ!الصخاعةبهذهواششخل،وغيرهالبغدادياللطيفعبدعلىالقامرةفي
الكبير،النوريالبيمارستانفيالمرفىبعلاجهـوبالهثر593سنةدمفقالىانتقل

دمشئفيوتوفي.فيهكحالاوكان،العلبصشاعةلن!ريمسمجلسالهوجمل

وحسابية.طبيةكتبعدةعنفأنبعد،(م1219هـ)616سخة

وافر،طبقصالطبمنأخذتالتيالا!هصرةتلكوفي،البيشةمذهفي
آليهوا،أ!صرتهافرادأشهركانالذي،الدينسديدبنأحمدعماحبنانشأ

كانقبلهمنجدهأنكل،مطلقااصيبعةأبيابنذكرانأالانتباهيعرف
أيضا.بذلكيعرف

فيأوردمااشاراتذلكومن،ودراستنشاتهعنالكثيرنعسفولا

وأعنمأخذالذينوالاعلباءللعلماءترجعتخلال"الانباءعيون"كتابه

بهم.واجتمعالنقامم

القاسم،الدينسدبأبيهكتففيكانتالاولىالعلمية4نشاؤأنغهكولا

الباحثكالعلبيب،والفلسفةالطبعلماءمنحولهومن،الكحالالطبيب

الطبعلومفيتعينالذي،الجيليالواحدعبدبنال!قيقعبدالدينر،فيع

وفاتهوكانت.فيهاالقضاةقاضيوأعمبح،دمشئوسكن،والدثنوالحكصة

.(م1244)ـه641سنة
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والحديث،،التفسيرعلمفيفنونمنأصيبعةابيابندرسهماالىاتا
الموسوعيه،"الثقافةقوي!نأصبححتى،رمانهعلماءمننفرعلىوالادب

المتنوعة.المعارفج!لةرمن

طب)الكحالةسيماولا،العلبفيكانتالمتمعقةالجادةىر.اصتهأنعلى
بمشق،النوريالبيعارستانفيوعمليةعلميةدر،ا!،درسفقد.(العيون
رضى:البيمارسشانمذافيال!املينأساتذتهمنوكان.مدةفيهوتصن
وعمرا!،الدخوارن-!لاومهذب،الكليالد،نوثص،الرحبىالدين

صمدقة.نجا

سنةدمشقفيبهاجشمعوقد،المالقيالبيطارلابنأيغاتتلمذكما

مناصمعهاموافيالنباتاتعنفللكفرحلاتهفيوعكلحبه(م1235هـ)633

دمشق.أرباض

فيلنتوسعمصرعلىأحيانايترررذلكخلالأصيبعةأبىابنوكان

البيهـارستانقيأيضماويعمل،أجحثواالاطلاعومواصلة،العلباسةدرأ

ابىبنالسد!ددروسمن-نفمهالوقتفي-ويفي!،طبيباالناصري

وصديق،لهقىبمعهوكان.ينبالاتربانملا!لاو،الكحالالطبيب،البيان
فغد.وأبرعأذكىكانالنفيسابنأنغير.القرثىالنفيممىابنمو

البيمار!همتانفيكحالاأصيبمةى!أابنبقىبينعا،للدمالصغرىالدورةاكتشف

هـ634!ممنةمعرالىلهرحلةآخراشدمشقالىعودتهقبل،الخاصري1

.635أو

الدراستينمنخذه9وتلقاهبايحيطأنامشعلاع،النحومذاوعلى

والبحث،الاطباءأحبارجمعالىنفسهالوقتفيوثنعرف،والمصليةالنظرية

منوغيرمموالهنود،والسريان،واليونان،الحربعند،العلبتاريخفي

الىفيهينصرفكانالذيالوقتفي،عرهحتىال!مورآقدممنذ،الامم

بدسشق.النوريالبيمارستانفيوالصمللطبابة

عرخدمديخةعاحباليهدعاه(م1227هـ)63،!شةأواخروفي
فرحك،ا!ل!نلمىايبكالدينعزالامير:(سوريةفي،صلخداليومومي)

عفهوصارف،الخاصطبيبهجعلهالذيالاميرمقاخدمةفيودخلاليه

عظيمين.اماواكرا"جلالا

صرخ!منهت!خأحتى،الاميرذلككخففيأصسممةادىن!اوبقي
ابنأيوبالديننجمالصالحالملكمنهأخذما،(م1247هـ)644سنة

اعتقالهموضعفيفبقى،مخاكواعتقلهالقامرةالىوحعله،الكاملالملك

وفاةأنتذكرأخرىرواياتومناك.ألارجحهـعلى646سنةتوفيحتى
هـ.54أو47او645سنةكانتأيبكالدينعز
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فقد.فيلكبعدأصميبعةأبيلابنطابتصرخدفيالمقامانويب!و

المصادرتلكولكن.(م1م69هـ)668سنةهفاككانتوفاتهأنذكروا

والتي،خلتالتيسنةوالعثرينالاربعتلكفيخباره1منشيئاتذكرلا

مذهخلاليتنقلكانآنهوشجح.عرخدعننممتهوليعزلأعقبت

التياجعوالمسالمصادربعغىبهتوحىمااوهذا،وعرخد!همهمثقبينالسخوات

هـ،640س!ط!هـآو643سنة!مشقفي"الانباءعيون"كتابهألفأنهتذكر

وقتئذ.الكبيرالنوريالبيمارستانفييمملكانوأنه،سيأتيكا

حياةمنالمرحلةمذهعلىالكلامفيالمراجعبعضاضعلرابيبدووهنا

أنهمع،وفاتهحتىصرخدصاحبلازمأنهخطافتذكر،صيبعةأأبيابن
المعاعسينسنفىيقيذكركما.قلناهـكصا644سنةالاما.رةعنعقل

الدينعز"موصرخدصاحباصمان-وسركيمس،نا.بزو،بىوكلعان-
."أييكينلداعز":4د1،وص،محضخعلاامقاو،"يدمرأ

**

بالجوانبتشصلالتىالكتبمز،عدداحياقهفي)صيبعةأبيابنصنفوقد

تامةاية!راقاكانأنهرأينافف.بهاعرفالتيوالثقافيةوالادبيةال!لمية

وأمر-افها،الميون!طسيصاولا،الملاجفنونبمزاولةخبيرا،الطببعلم

صاحبهاويعرف-الكافبكصر-،الكحالة"31عليهيطلقكانمما
قبله.من،وعمه،وأبيه،جدهشانذلكفيشأنه.بالكحال

،والنجومالفلسفةعلىمطلما!والسيربالتاريخعالمافيلكالىوكان

له.محباللشعرنافلما،الاخبارر!1/ونو،يثوا.لح!،والادب،والنقه

العلب،ومي،فيهاوبىزبهااشتهرعلومثلأثةعلىيقوم:كتب!نوما.الفه

وأعمالهومناصبهشهرتهالىقيستاقاقليلةالكشبومذه.والادب،والتاريخ

منوفنون،علبيةكنوفوالحكماءالاعلياءمن4ولمعاصر،والطبيةالملمية

وابن،دي10البغداللطيفكعب!،عليهفيهماتفوقواعلميةوآثار،العلاج

الخفيصى.وابن،البيطار

مي:علمنااليهاوصلالتي؟ومصنفاته

واشهرما.كتبهأعظمموو:الا!لباءطبقاتفيالانباءعيون-1

ء(المنجميناصابات:أو)المنجعيناعمابة-م

.الادواءعلاجاتفيالاطباءحكايات-3
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وأشار،الانباءعيونمفمةفيذكره:الحكمقويخبار1والامممصالم-4

النظرأربابمنوغيرممالتعاليموأعحابالحكماءجميعشملنه9الى

منجعاعةعلىامقتعرا"الانباءعيون"جملأنهاذ،العلومسائرفي

الطب.يصناعةوعنايةنظىلهممعنوالفلاسفةالحكماء

تأليفه.يتملم:والفواندالشجاريب-5

الخليلي،محمدبذكرهانفردالكتابومذا.المركبةألاىويةكتاب-6

."الاطباءأرباءممجم"كتابهفيالمعاصرينسن

فيألانباء".عيونالاولكتابهعداما،كلهاالكشبمذهفقدتوقد

"الاعلباءطبقات!:يعةالفالمصادربعضفياسمهيردالذي7الاطباءطبقات

.أخرىتارة"الاطباءتاريخ"و،تارة

هـ640ممنةمنذالكتاباهذابتأليفبدأأعميبعةابىابنانويقال

المعارتودافىة،للنركليالاعلامفيجاءهـكما643سنةو)تمه(مام4م)

أنهالىيذمبالاسلاميةفرا!للأدائرةفيشجمتكاتبلكن.للبستانى

علىفيهللطبودرلااستهالنوريالبيعارست!نفيعملهخلالكتابهيؤلفكان

بنعمرانوعلى(م1230هـ)628سنةالمتوفيالدخر،ارا،لدينمهذب

حدودفيتأليفهمنانتهىوأنه،(م1239هـ)637صنةالمتوفيعهمدقة

صاحبعندالمدةمذهفيكانانهقالواوغيرمممؤلاءانمعهـ،640سنة
مبكر،وقتفيكتابهمواديعدكانأنهمنأسلفناهمايؤكدومنماا.صرخ!

متعاقبة.!مشواتورىوعلى

الطبيبالوزيربىسمالكتابمذاألفأصيبعةأوىابنأنوالممروف

اسماعيلالعا.لحالملكوزيى،السامريالغقابنالدولةأمين،نالحمصأبى

جمعأنبع!-وأنه،(م1م05هـ)648سنةوالمتوفي،العايلالملكابن

بالزياطاتوتتبعه،فد"النظ!معاودةءنينقعاعلم-الدفتينبينكتابه

وفاتهقبلأيهـ،667شةالىذكرمممنبتراجموعلحتىوالاصلاحات
لك7ذعلىزد.بيناختلافالمخطوطةنسخةبينكانأولهذا.واحدةبسنة

أبيهمبينكانماالىوفاتهبعداشياء9قمافواالمؤلفتلامذةبعضان

النسخ.من

ضمنأصيبعةأبيابنأنأيضاالاختلافأسهمبابمنيحكونأنيبعدولا
الكالفيفايةجاءكتابلابعفهمعنهايرضىلاونوادرأشعاربعضكتابه

بكلفانضاومورداكبيرامرجعاكتابهبهايجعلأنموأرادوان،والملم

الىنسخايهديحيهطاتالقإئداتلكيحذفكانولذأك،وأطروبهأعلروفة

اعتنسخ،اصلهاهلىالاشياءيحبونرآهمومن.الوقارعليهميفلبمنبعغى

تامة.نسخةكتابهمنلهم
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سنة"بعرالوهبيةالمطبعةفيمرة"اولالانباءعيون،كشابطبع

ح،لمناول5مولرالالمانيالمستشرقبشابة"م1882سنةهـالموافقة1299

هـ،0130!شةشوالأوائلفيكانالثانيالجزءعلبعتمامانالا،جزأينفي

اسمالطبعةمذهكانفسهعلىالمستشرقذلكوأ!للئ.آخرهيوردكعا
."الطحانبنالقيسامرىء"

الكتابنصتحقيقفي"ومبيمصطفى!المعرياشالهثراتعرفأنعلى

منحقاجملهكتاببنشرذلكعلىيعقبانالى،مولر"دفع،هسر(اهفوفي

أبيابن":بعنوأن"كونغسبرغ5فيم1884سنةوعلبعه،الانباءلعيون
وتصحيحاتمقدمةبالالمانيةوضمنه"سولرأوغممت:تحقيئ-أصيبعة

عيونلكتاببفهوسأيضاوذيله،المعريةالعلبعةتلكعلىتاكار،دتص!او

ورتأنهاكل،المعريالناشرأكثرماعنغفلرقام1وأسماءوفيه،الافباء
الاعمل.نسخةفي

سنةبيوتفي"الانباءعيون"كتابمنالثانيةالطبعةظهستثم

محشوةطبعةومى،رضاشار.دبامثراف،ضخمواحدمجلدفيكام1965

م1979سنةأيضابيروتفيأخرىطبمةوأعقبتها.وغيرماالمعلبعيةبالاخعلاء

الزين،سميحمقدمتهاوكتب،أجزلمأءثلاثةفيجعلت،هـ(1398-1399)

شانه،والتازيخيةأملعيةاالاومامبعضفيهالكتابعلبماتعلىكلاولن1الا

.الموفوعمذاخافواسعنكثيرشمانذلكفي

علبقاتفيالانباءعيونكتاب):بعنواانالكتابمنقسمعلبعكما

:بنشرهاعتنى.(والاندلسافريقيةاطباءفي:عشرالثالثالباب-إلادباء

ضمنم1958الجزائرفيوطبع،جاهيهوهنري،القادرعبدالدينشور
والصيدلة.الطبكليةمنشورات

عندالطبتاريخدراسةفيالمصادرأمممن،الافباءعيونءكشابويعد

أستانيهمكتبةفيبهاظفر،كثيرةمصادرعلىتصنيفهفياعمفوقد.العرب

جمعالذي،عصدقةبنعمرانومو،بمشئالنوريناتصر،اميبلافيوزميله

نااصيبعةبي1ابنفأمكن،القيمةالطببةبالمؤلفاتوغنيةحافلةمكتبةملديه

.أخرىجهةمنكتابهتأليفوفي،جهةمنفقافتهاكمالليشاءمامنهايفمد

منعاجم9وعربمنالمضهورينوالحكماءالاطباءتىاجميضموالكتاب

رتبهم،(400)حوالي3عددبلغحتى،المؤلفعصرألىاليونانعهد

والاقطارالاقاليممختلففي،باباعشرخمسةكلموزعةطبقاتفيزمنياشتيبا

وديار،والمفرب،والهند،لعجمابلادو،والعراق،كاليونان:لداولوا

الخ....مصروديار،ةيرلجقاو،بكر
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في،والعلميةالاجشماعيةالحياةعنوافيةتفاصيلأايضاالكتاب.وفي

والاىبيةالاجتاعيةالفوائدمنعليهيشتملعصافضلا،الاسلاميالعالم

كتبهلمامكملاالاهميةعظيممعدراكلهبذلكأصبححتى،والاقشصادية

التراجم.وكتبالعامةالتوأريخمنسابقوه

الاشارمنعمالحاقد)ر"احوىفقد.الكتاباهذافيوافىنصيبوللادب

.المكشجادةوالرواياتالمستلحةوالاخبارالادبيةوالنصوص

يشمدوأن،ممضاربهماختلافعلى،الباحث!باعجابيحظىن9عجبفلا

فستنفلد""مق!ستهموفي،الغربيينمنالاسلاميالطبفيلف1منكلعليه

الصبتاريخ"كتابهفي"لوكليرك!و،"العلبتاريخءكتابهفيالالماني

.م1876!مشةفي-باريمسوطبمهاشرنسيةباألفهالذي"المربي
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لمراجعوالمصالرا

الثالنة.العلبعة-القركليالدينخير:الاعلام

بصصر.المسارةسطبمة-كئيرابن:والنهايةالبداية

.1967بيروت-نرسدانجرحي-المربيةاللفةآدابيحتار

.1972بيروت-فروخعمى.دة31ج)المرويالادبتاريخ

.(الألمانيهالعلبمه)بروكلمان:العربىالادبيخمار

.القاهىة-صصنهـجمابىراحن.د:ادبسىلاسلامايختار

.1929دمسى-عيصىأحد.دةالاسلامقى!،!ام!را!بلاتارسخ

.9581بيروت-نيالمسظافرامفؤادبادارة:(آن)لممار!اةنىدا

النهص!دار.!ع-أالمشرحهمةالعلبمة)الاسلاسيةالمعارفدانىة

.1971ييوت-وجدينريدمحهمد:ينالقرالقرنسعارفنىةدا

.1951دسشئ-ا.لنصيميالقادرعبدةالمدارستاريخفيالدارص

.يىوت-الخبلىالصماداسن:الذمصاتنذر

.196،بيروت-أببحصةابيبنا:الأتباءعيون

.1967انطهس-خليفةحاجى-الظنونككضف

.1946النجف-الخلياىمحد:الاطباءأدباءمعجم

.1928سعر-صركيهمىيوممف:بةوالممسال!ربيةا،طبرعاتمعجم

.الممورةالطبعة-بىديتضسيبنا-ة!هاالقالنجوم

.196لاعلهران-البفدادياصحاعيلضالساربنمدية

.1969لمجيروت-الصقدي:بالوفياتالوافي
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أصيبعةأبيابنمنالشة

مقولتهفي

،،التيسيركتاب"الظنيفهزمربنادفععمن

السباعيفاضل

وأ!صرته:زهربنالملكعبد-ا

المنعلمةعن،ىمشقفير!مع(1983/ـه1402)المافيالعامفي

فيالتيسيركتاب"،(تونسومقرما)والعلوموالثقافةللتربيةالعربية

زمر،بنالملكعبدسروانأبىلسىالاتبيالعسللطبيب"والتدبيرإلمداواة

المديىصابرالدلمحنمحيالدكتوروتقديمالخوريميشيلالدكشوربتحقيق

.(1)للمنظمةالعام

ا!كلبيلية)2(قيالمولود،زمرابنأنعلىال!ربىالعلبمؤرخواجععولقد

العربالاطباءأكبرمنواحدمو،(1162هـ)5،7!خةفيهاوالمتوفى

عمل.الاطباءأعظمعرهفاكانأنهعنفضلا،التاريخعبسوالمسلمين

،(م1147هـ)،42سنةدولتهمانتهتالذينابطينالمراأمراءلدىطبيبا

الذينالموحديناصراءول9عليبنالمؤمن0عبدالخليفةمنمقرباأعمبحثم

قس!سديالفكرادارفي،التوصمطالقطعمنعفحة560فىوهـر،الكشابطبعتم

يسديهنمكراالكظب"تقديم"تضنوت.المربيةاللغةمجعمنوبالهنراف

اللغهبصععضو،المافىالكرلمحمعبدالدك!ررالاد!بالسالالىعمابرالدكتور

وفاةب-...الخطو!لةاعهمولهعلىاللكتابراجعالذي،بمشقالعربية
!يمةالآنسةتساءده،وضيقةومعرفةكميربجهدطباعتهكلو)ثرف-محققه

ض!التيسير"!سدمشئاللفويالمجمعفيةر!ضدونجشالهدالساملاتاحبىالشبابى

الفرتىالمستمربقدروق!.مجهولازمربنأطلبنعي!سولدعامل1(قيلا
بعدأو!م1091هـ)484!امفيمولدهيكونأنكولانفابىييلالطبيبا

،(م1072)هـ-464عامالكببرلاروسممجمرجحصينتلى!اعوامبنلاثةذلك

نأدتسنىكىسوريةفيللملومالاعلىالمجلساعتدهالذيالشقديىومو

العربىالطبيب"كتابراجع)1972عاملمولدهالنسمانةبالذكرىيعتفل
اسبرع،لمرلدهالتسعمائةالذكرىبشاصبةالاياديزمرينالملكمبدالاندالسي

.(117،178:الصفحة،"1972منرالشالتالعلم

النا.سنتمرالمؤلمجحا:81-1-
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الكتابمحققويىى.والافدلكلمىالمخربحكمأليهموآلالمرابعينعلىتخلبوا

انقطاعه"جميجومرثةأسبابلثلاتةالتفوقمنالحدامقابلغقدزمرابنأن

بهاتصسكالتيالتقليدقيودمنوتجرده،العلوممنغيرهدونالطبالى

تشخيصفيالسريريةسةال!را!دقةعلىواعتماده،ععرهأطباءسنسواه

.(3)،اواتهاومداالامراض

بأبيامخى،زمربنالملكعبدالطبيبأنجبتالتيالاسرةانعلى

خمسةقرونئلانةمدىعلى،ألاتلسيىالمربيالمج!ععأعطتت،نا،ورم

بكرأبىبنالملكعبدجدهولهم1،وبعدهمروانآبىقبلأ-خرينأطباء

بناللهعبدئم،محمدابنهورابعهم،الملكعمدبنزمرابوهثم،زمربن

زمر.بنالقعبدبنمحدوآخرهم،محم!

ا!ع،الطببغيريؤلفوالمأنهمزمربنىمنالاملباءبهتفردومما

أشتغلالذي،زمربنالملكعبدبنمحمدبكرأبا(بالعفي!الملقب)الرابع

مو:حاتهفيمعلبوعارقيقامئحاعراعرفوقد،والاد!واللفةبالفقه-أيضا-

منها:التي

تسمعلمواندعونا&تالمهمنتكىاليك،المصاقي،بها

اذاأنهالا،زمرابنكنيةيحملالسشةالاعلباءمؤلاءمنكلاأنوكل

المقصودكان،أخرىكنبةأواصعاالكنيةتهاتباعدون،"زمرابن"دكر

مذهأطباءمنغيرهدون،زمربنزمرالعلاءأبىبنالملكعبدمروانأبا

العريقة.العلبيةالدوحة

:،،التيسيركتاب1،وأهميةزهربنامؤلفات-2

فيالانباءعيون"الشهيرالموسوعيكتابفي،اعميبعةأبيابنزكر

التيسير:ميكشبسبمةزمردبئالملكعبدمروانلابيان،"الاطباء!لمقات

مقالة،المسهلالدواءأمرفيتذكرة،ينةالق،يةالاغق،والتدبيرالمداواةفي

بملاجتذكرةوأخيرا،والبهقالبرصعلتىفيرسالة،الكلىعللفي
،"الاغذية5و"لاالتيسير؟ألامروانأبيكشبمنيصلنالمأنهالاا0(4)الامراض

لهلى.الصمفحة:"التيسير"

.67:الالخباء!لبتات
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اصلاحفيالاقتصاد!موأصيبعةأبيابنعددمابينيردلمآخروكتاب

.(،)،والاجسادالانفس!

زمرابنأنيعتفالذي،"والتدبيرالمداواةفيا)شيسيركتاب"فاعا

نبوعيتجلىفيهفان،اختبارااتهواكشلتعلهنضجأنبعدالايؤلفهلم

والمنج!ين،الدجالينوكافح،والاياطيلالخرافاتحاربالذيالطبيب،مؤلفه

!تفكيرهفيالمنطقويحكم،ا(لتقليدقيوديحطمالذيللرجلمثالازسانهفيوكان

.(6)والقياسالتجربةأساليبعن"اأعصاكلفيويصدر

منيدهينفضيكدلمصاحبهأنالكت!بمنمااأهصيةءلىدليلأولولمل

الىنقلفف.تىجصتالىوالمترجعيننسفالىالخساخبادرحتىتأليفه

عناللاتينيةالىنقلكا،مرةمناكثراللاتينيةأكوصنهاالمبريةاللمة

بقيت"الاتينيةاترجتهأنوناكمذامنكشر1و.مباشرةىب!دلاالاصل

ومونيلييه،لوفانجامعتىمثل،أوربةجامماتفيتدرسالتىالكشبأحد

.(7)"عشرالثامنالقرننهايةحتى

لهذاتقديرممفيبالعسالباحئينالعالمفيالطبمؤرخوجارىولقد

الشرين،القرنمطلوفي.موسوعاتهميخمابهفألهئطدوا،النفيمسالمؤلف
عرفالذمح!،ق*"ةح)ولحءخكولانغبرييلالعلبيبالفرفسيالمستعربكان

علىللحصرلالالهماسيةأطووحتهأعدت،تير؟اتوالعربيبالطببشايته

احدىوفي.(8)!و،ثارهحياته:زمرأبن"بعنوانالدكتوراهدرجة

الاسيافىالمستعرباشاركاعشرالثالثالملمأ!محبوعفيالقيتالتيالمحاضرات

جامعةفياستاذة،ميا!بحانيةمستعربةالىنوغاليثغوميثسلفادورالدكتور

ذكرهالذية"الزينة"كشا!أنيرىالياىالدكتورر1الىمناالاثارةتبر

فصولكليكلنتملكاناذ،"الاقتصادءكظبموكانربما،أصميبعةابيابن
تاريخيىفكسيةممالم"كتاب،لالتحميلاليومتعوهماأوالقيمنةفيتبحث

كتاب"عنوانهبحث!1982دمشئ،لليافي"الاسلاميةبيةس!لاةرا!نعلا
النهمصمائةبالذكرىالاحتالفيمحانرةألقاهقدكانالذيومو،،...الاقتصاد

االتيسر"كتاب"موامشحد9فيفأثاراليافيعادولف.1972عامزمرابنلمرلد
لحاحه1لكمرةبالزيةوعرف،الاقتماد،كتابمو"الزينة،كتابانالى

."ي"بالحرفالمختهية8الحاضية،6:"الشيسبر*،عليهافي(زمرابناي)

لهد.الصفحة.المحققمفمةسن

.جالصفحةجصاسني!لاسحيا&كتورتقدبممن

!كء،فى!)ص!ي!ل..!!!ش!!4!ء*طع،عى،ا!!ولىح!!4حح"ة!(ء4حح،ح!ل3!5.؟!،ال!حم3،

صه!43ححيهحةها3!ع!ل،الي4ح3مح!ول؟حط5.ء!!ل!!،

-83-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لهلأعه!الخق!يةالطبطةتحررأنتحاولهىزمر،وبناعنقدت،أعلروحة،مدريد

مابقدرسيرتهيتناولالاعدأدومذا،ء3ء*ىسلأ،ف!!كمال!كشورةبهاوأقصد

.(9)"زمرابنعمال9يتخاول

الطبكتبأعظممن"التيسيركتاب!يع!أنللياحثيكئومكذرا

لهمينالابن"القافون"وللرازي4الحاوي"كتابمرتبةفيومو،،العربية

عيسىبنلعلى،التذكير"والمباسبنلملى"الطبفيالصناعةكامل"و

زاد"والقرطبيمراويق)االقاسمالابي،التاليفعنعجقلمنالتعريف"و

...ارالجزالابن،الحاضروقوتاحسافرأ

طبيب؟!رأةلا،أديبالراءة-3

ملحقومناثنينسفرينمن"والتدبيرالمداواةفيالتيسيركتاب"يتئمالف

الصحة،حف!فيقصيربفصلاسصفرينااولفيزمرابنويبدأ.(10)امهب

يختتمأنوبعد...الرأسبعلل!بتدناوعلاجهاالامراضبذكرياخذثص

يستهل،الوبائيةوالامراضوالبحارينالحمياتعلىبالكلامالثانيسفره

عنبعقلكانلمنجزءأومذا":بقوله-"الجامع"سماهالذي-الملحق

ومعاجينبأمثربةعلاجاتعلىيشتمل،الصن!عيالنظروعنالقياسيالطب

.(11)".../القبحولاضوالاعوالامراضمنالبدنفييحدثمماوأ"دهان

ايحاهقراءتىأنالبيانعنوغني.لامعانأقىؤهالكتابعلىأكببت

طبيب!قىأءةلاأدبقرأءةكالت

وثقته،لهاواخلاعهبمهنتهالرجلعلممدىالكتابفيشاقنىولقد

ولكنها،العقليةوالمحاكمةوالممارسةالمعرفةعلىأسكلسهاالتيتلكبنفسه

...شفائهامنميئوسمرضيةحالاتازاءبعجزهيعترفانمنتعفيهلاشقة

"النأكل"يممميهماالىيسترسلثم،الأرحامأورامعنيتحدثوهوأليهاءتمع

،العاس*والمحانراتالافتتاحتا!لكالاولا.لكتاب،عشرالنالتمل!14أطميوع(9)

بالمصعللحاتفهارساليهينيفواأر،وطبصهالكمابتحقيئعلىالمشرفونحرعى(110)

مرتجة،الكتابقرردتالتي،والركبةالمفردةالاغذيةواالادويةواصاءالعلبيةا

فياليهاافيفتالشسالفرنستمهاكلمقابلكل،الهجائبةالاحرفحهممب
الدكشورا،وافحةبعناية،الفهارسأعد.اللاتينيةاللغةالفهارساحد

.ماضمختار

.436:لتيسيرا(11)

-84-
http://www.al-maktabeh.com



حدثفتىوهو،أتريىوي،عسرالملةمذهعلاجانفيملئكاالرحمفي

،"العلعا!لي"بيمسفكان،افينالعرامنكبيرشيخجاءني"ت،السن

اجتهدز،لتفما.نلكأعابه،عليهيعقكانممنعندهمنبمضىأنوأخبر

ص!فأياس،بأ(مرهعناية،أدذرحمه،آبيالثيخفأعلمت.عجزتحتىله

.(12)،00بطيعهاقاقلةالعلةأنوأخبر،علاجاورسم،البرء

ع!،امنةالمداعنوبع!ازمرابنفيصراحةالكتابقارى*ويلاحضد

راحتىالاحشراممنالمريغىقبلمنالطبيببهيماولأنيخيفيلما!راعاة

أكلهويدبياكل"الذيالخبيثالورملذلك!ثرحهففى!أميراالمريغىكان

الرجل،ومناليدمنكبيرجزءالىانتهىوربصا،دبيباالصحيحاللحمفي

النوعأمذايتقيحوقد،"الزمانمذافي"الثوكةداء"الناسيسميهوهذا

فيه،الملاجيؤشوقلما،يخبثحيخئذالررمفان،وينفجرالورممن
حديفمروانأبوويتابع...وصلبتالورمات1أجراطمودتانةص!خر
.صشطببونأقواموحو)4فوجدتهء،اليهدعاه(13)"سنقور"انفيقول

أولئكعودهعاعلىحجريفييضعهاوكادقدمهوأخرجكاأمرهعليفعرض

ليسى":فقلت،الموضعأجراففممدتفدورأيته!فانكع!ثت،المنعلببون

،!السودالاجرافمقه(14)"ا.ليدصانع"يزيلحتىتبرأأنتصكنك

وعمايخاونسوااهمواعلىوجريالهارضاء،اعلباؤهوقال،طباعهفخارت

لهم:فقلت،"!ازالتهايمكنوبالاىوية":قالوا،المدامخةتركفي؟لقدماء

ذلكيزيلالذيماالدواءفان،أغررولابهآفتيولاذلكأرىفلاأناأما"

الفاسداللحما!مانابةالىيصلوليس،الحادةالارولمحةمنيكونانصاويذمبه

فقلت:،ذلكيفعلونأنهمفئعموا،،!افا!مدافيمودوراءهماغيروقدالا

نأاحافساكانمصنيعدمفلم.عنهوخرجت،!مذاعلىأقدرفلاأناأما"

قل9لمأبغضهكنتأنيومع.،!بغضهيكتمانيفرلم"؟وقالواأغروه

بطلاناالا!لبهم3يقدولم،نلكدونالقدفاعفقام،بضربي!ف،حقاالا

.(51)!7وشرا

المفعمة،اتالاستهعلرا!اطويلاتستوقفنين1بهاجديراكانولقد

تنكيلفي،العلبفييتح!ثومرزهرابنعنتندكانتالتيتلك،بالمرأرة

!واعتقالومعلاردةوضرب،السلطانمنناله

.308)21(1!تيسيرة

،مروانابىقلبالىبفينىومو،متنفدو1حاعمذا،منقور"أنيبدو(13)

!"الهمئقى"بكلةسمبوقااسمهيذكرفهو

الملإكلب،منأدنىبرتبة،المافىفي،كانوت.اليومبسعللحنا،الجراح(14)
كايب!و!

.388،387لإالنبسبر(1،)
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،(16)!!ء..،البلادفيمنفياتجوليعخدكاليعرضوقد":يقول

لقولةلنا(17)!علىءبامشحاتشدبقنكيدنالخيء:قالذلكقبلوكان

وجوهمنوجهبكلفينافامر،اللهرحمهأبيالشيخعلىحقدما

الصدرفييحدث"لماذكرهبصددكانتمذهوالهثارته...(18)!"الانتقام

(...)يرمأن-بهمنوطةوالقلبوالرنةعلولايقمسهالذيالغشاءفي-

فيواختلاط،اللبةالىعلولايمشدووجع،ملحساليتبعهالمضومذاوورم

انتابتهصدرهفيعلمنمنلهوقعبماويستشهد.(19)!حادةوحعى:لقمن

القسمفيالوجعحسوجدتالنومارتفلا":يقول...الحىمعه
قدوالسمال،تهفاغقدوالامرالامضجعيمنأشلفلم،مستعليلاالمذكور

قلكخلالوفي،الصلابةلئديدعملبانبضيووجدت،كشيراالحاحاالح

،الانتقالالىاحتجت،الندفي،انىكأ(...)حادةحعىبىالتهبت

ملازمانوإلتوقعوالذعر،كلهذلكفييفارقنىلاوالنكداكبارافانتقلت

وبعد،انامنأعرفلاوبقيت.ذمنىالىتراجعأيامفلسبعة(...)لي

عمنعماأبيعنفسألت،كلهأمريوتذكرت(...)لهئيئاعقلتوفكرةلاي

انما:وقلتالا!مهمفففلبنى،!المدوةلهامما":ليفقيل؟ولديوعن،به

فيالضربةمذهضربتوعندما،صدريفيالطمنةمذهطعختعندماقتلا

،4علي!منالذعرغلبنىئم!معهارأسيأرفعأنأقدرلاالتيرأسي

!إ"...حي)نيأحديعلمولاامرييخفىبأنفوميت،أقتلأنوخشيت

أتدرجذلكبعدأزلولم"بمبقولهروايتهيختغن9الاديبالطبيبيفتولم

مننالنىومامرفينكرتوانعا.حالالىالىعدتأنألىاراوبروبا

.(02)"كالمثالليكونأعرافه

بنعليعهدعلىالسبن!خلتزمرابنأن،كذلك،لنعلموانا

فيتحدثلتى1الثآليل"عنحديثأئناءفيقلكالىيشير.تاشفينبنيوسف

في"يوسفبنعلي"الشقىصجننىعندما!منهارأيت"فف:،المعدة

!لعارر،يهضملاكان،!"بواذودينيسمىمسجوناكانقوىمنرجلا،+جنه

أسفلوجدتبعلنهفينظرتفلما(...)لنظاملازمةغيرحمىبهكانتيم

.251جالتيسير(96ز

المضربحكمفي5،يل1خلف،المرابعليندولةامراءنانى:تاضفينبنيوسفبنعلى(ا17)

.والحزمبالشدةعرفهـ،050.هـ-437سنوالاندلس

.222:الشيسير(18)

.229،230:التيسير(19)

.235-233:التيسير(02)
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أحمسعليها!ثددتفلعا،الرجلتؤلمتكنلمصلبةتفاحةقدردعدته

منيسكنبصاوعالجته،محالةلاميتأنهأعلموانانستط(...)بالالم

على،كالمففبفوجدته،اليهوصوليفيرغبليلةالى(000)إعراضه
ومو(ماتثم...)لهأجتهدلمسلعلانهمنموتورأنيبسببأنيوتخيل

قوتهكانتولو،كالتذكرةليكونالرجلمذاأمرنكرتوانما.لهسجون

شكولا.صغارأخرثآليللمعدة21نيتكنلمانمنهبمي!غيرالبرءلكان!وية
القومفان.لقجبلقمعنأوسوداويخلطعنكانانماالثؤلولذلكأن

لحوممثل،عنياالثؤلولمذامشليكونأنيحقالتيالاغذيةيآكلونكانوا

.(21)،نيئةياكلونهاكانوامااوكثيرا،المقددةالابل

معاصريه؟أحدمنبطلب،،التيسيركتاب،دغليفهكانهل-4

ىانتباهاسترعى،اعتقالهومسألةوخلقهزمرابنعلمغير،آخرشيء

مقدميلسانعلىوردمافيبلمروا؟نأبوكتبهمافيليس،الكتابمذافي
.الخوريصيشيلالديمورومحققهعمابىالدينمحىالدكضور،الكشاب

وقد":الكتابعلىأاثنىأنبعد،تقديمهفيصابىالدكتوريقول

عم!يقاوكانعاصرهالذيرشدأبنالفيلسوفالطبيبعللبعلىشولا!لفه

.(22)،بالمعجبينوأح!له

يؤلصلمزمرابنن1وفلامر8:مفستهفىالكتابمحققويقول
تـه!عتو،اختباراتهواكتملت،علصهنضجآنبعدالا"التيسيركتاب"

القرنأواسطفي4كتالىتاليفأفجشبأنهالغلنكليحملمماآ!ثمامداته

ومنهم،ا،ؤرخونوذكر.هـ(،،7سنةزمرابنتوفي)الهجري!لسادس
كتاب،ألفزمرابنأن،"الملمتاريخالىالمدخل"كتابهنيصارتونجورج

رش!ابنالقاضيالفيلسوفورفيقهعديقهعللبعلىبخاء"التيسير
الكلياتكتا!"لتفصيلالجعله(م1198-1126/ـه520-595)
عامة،بصورة،فيهووصفرشدابنألفهالذيالكتابومو،"الطبفي

الىكتابهفييتطرقلمأنهوبما،رمانهفيالامراضعن!عروفاكان،!

!رابنفي!مصالىطلبفانه،معتهنسريىيكطبيصالممالجةفيالنفاصيل

الامرلماضعلميفيومئامداتهاختبار"اتهعلىمششملاكتابهيجعلأن

.(23)،رالمداواة

)12(اقيسير:802-602.

.ج،بالصفحة:التيسبر(2)آ

.ىالصفحة:التيسير(22)
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وأ-"طلبعلىنز،ولا5مذاالموسوعيكتابهألفزمرفابن،افن

المقولة"!مذهعاحبايممدولم!رشدابنصد،يقه-7طلبعلىبناء8

(24)القرحمهالخوريالدكتورأساروانمصايرماالىبردماتوثيقهاالى

الىالمدخل"كتابفيذلكذكرقد،الغربيالمؤرخ،مارتونجورجانالى

.الحالبطبيعة"مصدرا"يعدلاسارتونجورجولكن...7الصلمتاريخ

وأنا،فلنوساورني،المقولةمذهعنبالرفىأ!ثعرلمبأنياعتوف

الؤباتتزايدتوقد.التباساأوغلعلاالمسنمالةفيبأن،الكتابقىاءةأتابع

أنهتبينتفقد،الموضوعبهذايتصللمامطالعتىأثناءفيالظنلهذ/1عندي

كانوان،رشدوابنزمرابنبينتجىملحوخلة4عم!اقة"ثةتكنلم

منحاضرةفييعيتىمنهمال3و،!دفاتالمصاليهقسوقالتقاءالرجلينبين

نأالىمذا،(قرعلبةفيرشدوابناشبيليةفيزمرابن)الاندلسحواضر

تأليفمنطبيبن!فرغفحين:كبيراكانالسنثارقمنالرجلينبينما

(سنواتبسبعوفاتهقبيل)الهجريالسادسالقرنمنتصففي،،التيسير"

مجرية،سخةثلاثينعلىلتنبرض!ابنسنتكنلم،المرجحالرأيومو

اللتينالسنتينباقربخذفا1انياوالستينالثالثةفيزمربنمروانأبووكان

حسبوالثمانينالسادسةوفي،هـ(487)كولانالمستعربلمولدهل!رمما

واذا.(م1972/ـه464)للعلومالاعلىالمجلسىاختارهالذييرالتف

فاناذن،أعوامبضمةيستغرقالكتابتعنيفأنالىالاعتباربعينلهعنرنا

الموسوعيكشابهتاليففياسعتجابقديكون،والخلفاءالامراءطبيب،زمرأين

منواحدأوابنهسنفيهومن"طلبعلىنزولاألفه"أوا،!نكابلعللب

!أحفاده

بعيط،منأوقريبمن،تومىءاشارةأيةافتقدنا،ذاتهالكتابوفي

وألعظيم،كتابامنهميؤلفمنأنالكتابعخدوالتقليد،رسدابنإلى

وأ،لهتهـظيا،مؤلفهبهايستهلبليغةبكلمة،جهدهيههم!ب،يس!عل

الهينةوعنمو،بدسثمقالعربيةا،للفةمجىعضو)االخوريميشيلالدكتوركان(24)

تحقيئتولىقد،(فتسةفيهاالاسمنانابكليةوعي!دمشهق!جامعةالفريسية

.119لأ2)زمرابنلمولدالتسصانةبالذكرىالاحتفالأعقابفي"التيسيركتابء

احراحمرحلةت1كدوبعدئذ،مهمتهنجر1ن1بع!،1980ةن!هلالمنيةوافتهوت

الصعبة.الكتاب
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ألتيسير،"مقدمةفي،وجدناولكنا.(25)بالفضلاعترافاأو،تكريعا

والشامد،اني!:يقول،قله!ثمبالتبلغحتىزمرابنصدرفيتعلفحهمثكوى

وبالامرالمزمبثمدة،الاضعلرارلزنىوقدألاالكتابمذاأضعلم،الق

يؤلفهأنسنه!للبتقد،ماجهة"ن9نعرفثم.!وضصهالى،مالبنلقوي7

كا،والعلومالبيماشأملعخدالمذموم،الكناشيالعلريق!مومابأسلوب

الطبفيوبامورعلميةأخرىبسبل"اليفهتأالىيتوسلأنيريدوطبيبنا

الاسلوبيةمذينبينمايقجاآنالىولهقرربأنهلناويعرح،"قياسية

التىالطريقمتالتق"وافا،"النافذالاصمقتضىعلىفيهأقتعرولم!

لمبحيت،يتوتحسافتأفيماالامكادسبحسبالتووفهجت،وصفت
بينفيهوجمعتبالطرفينفأخذت،أثبتفيماالمصيانأنئموطةفياقع

.(26)"الامرين7

دخلولقد"بما،لمغيرةمةالمفمذهيخازموابنيى!ملهاأخرىشكوى

ذلك،منىيرضهفلم،فيهعليكالموكلكانمن،لهوفهم!ىخلالفي،علي

ليسوانه،يميد،العلبأعصالمنضيئايحذقلملمن،بهالانتفاعانوقال
الرتبةمنح!ببنء،حيخئق،تيلته!يربمماغرضعلىولابهأمرماعلى

كارما،المثلىالعلريقةعنفيهوخرجتمضطىأالفته،"الجاسع!بص!يته

.(27)،المريضحولمنعلىولاالمريضعلىيخفىلابحيثووفمت

كله؟ذلكمنرشدابنموفأين

تاليفكانأحقا:التاليةالمقولةصحةمنفاتشبتأمضىأنلىوشاءى

منسواهو،ارشدابنمنطلبعليبناء،،االتيسيركتاب"لزمرابن

.؟م!اعريه

(25

(26

(27

بد!ظق:الهـربيةاللفةمجمعصنح!يشاصدركتاببيوبينمذااقول

3لحنتمنأم!اهـالىلذي1،ميهمااس!:الرللشيع"الحروفحدوثبب1"رسالة

سيناابنقالهومصا...زمانهفىوالنحواللفةاسامومو،يؤلفن1منهطب

عمربنعلىبنمحعدمشصورابوذالاشالكبيراقي..."ةكتابهمستهلفي

احعبأن،محتاجلاباسطالتماس،منياملتس(000)فنلهاللهادام،الجبان

باختلافهاال!روفحدوثأسبابمن،المستتصيالبحثبمد،عنديحصلماباسمه
تحالىانوسالت!!الطاعةملتسهفتلقيت.حداوجيقةرسالةي،المسصوعفي
أمبابرمالة،هالرحهمةوليومو،أقبعهوالحئألزمهللسوابيوفقنيان

سعلهموعات،علمميرويحشالعليارحسانمحمدتحقيئ،54عى،الحروفحدوت
.11983هـ)1403،بدمشقالمربيةاللغةسجع

.6و،:التبسبر

.6ةالتيسبرا
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شو:(م1889استنبولعلبمة،الاعلامقاموس)ساميالدينشمس
ابنلتليذهاتأالذي،،والتدبيرالمداواةفيالتيسيركتاب"آثارهأ!ثهر

.(34)رمنمد

القامرة،العربيةالشرجصة،كولانغبرييل)الاسلاميةالمعارفدأئرة

يعتبرهوكان،(زمرلابن)لهحميماعمديقارشدابنوكان":(1932

الكثيرونيقولكصاتلصيذهيكنلمولكنه،عهـجالينوسصنذالاطباءأعظم

والتدبير،واةالمد،1فيالتيسيركتابالهاممصنفهخ!عمةبصمحةنذكر(و...)

.(35)"رمثدابنمنباضارةكتبهالذي

وابن":(1946بيوت،العربىالعلب)اللهخيرأسعدأمينالدكتور

أمدىواليه،يزالمنوعمديقهرمثدأبنالمظيمالفيلسوفأستانكانزمر

رشدابنلتأليفمكملاليكون"والتدبيراواةالمداقيهـالتيسيرالموسومكتابه

.(36)،الكلياتالمسى

أمعاصراوكان":(0961بيروت،المعارفةشدا)البستانيأفراملهؤاد

كشاب"(!ؤلفاتهأهم...)مخلصةمتينةاقةصدالهافاتحدا،رشدلابن

.(37)،رشدابنباشارةلفه1،؟بيروالت!أواةالمدافيالتيسير1

بم(1960القامرة،الاوربيةالحضارةعلىبالعسسآثر)مظهوجلال

الفيلسوفصمدايط"رغبةعلىبخاءبيوالفالم!اواةفيالتيسيركتابألف"

.(38)،رشدابن

:(1960الرباط،بالمغربءابل!الاو1)طب)اللهبنعبدالعزيزعبد

كتذييلرثابنمنبطلبزمربننا.ورمأبوكشبهتالتيسيروكتاب"

رشدابن؟كليات،للوكليرتحليلمنويضلهر(...)"الكلياتكتاب"د

.(39)!"زهرابنتيسيرعنينقلرتدابنأناللاتينيةالىالمتوجصة

(34)

351)

(26)

371)

381)

(39)

.48بمالمجلسكتاب

.51،52جالمجلسكظب

.،7برالمجلسكتاب

.68،69:المجلسكتاب

.75:المجلسكتاب

النناقسووالىيفعلئلمناالكاتبانالحجبيثيرومما.78:الجلسب!تك
لكتابه؟خذيبلرشداةنمنمطل!"التيسير"الفقدزمرابنانتولهبين

،عتنهاده51وبين،""الكلياتعلىزمنيالاحقاذت"التيسير"قأليف!"الكليات!

!كيت..."الفر"عنيشقلكار*الكليات!فيرشدابنانمنلوكليربراي
!؟ألفقديكئلماكتابعن،القل،يكن
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،1961تموز/يوليو32العدد،العربيمجدة)زكيأحعدالدكتور

كتبه.أخطسومو،بيروالفةاو"دملافيالتيسيركتابو...":(الكويت
وبهع!ديقالهوكات،رضدأبنالعربيالفيلسوفسنبايعازكتبهومو

.(40)7ممجبا

القامرة،الهمالميالملمتطورفيوأثرهالعربعندالعلم)ميلياللو

رخد.ابنمنطلبعلىبناءالتيسيركتابزمرابنوصنف":(1962
منبالطباتصالاوالاضدالمتممالجانبتصنيفكانمنهغرضهأنوإلظامر

الناحيهالىأقرباتجامابدورهاتثلالتي،رشدابن"كليات"
.(41)"الفلسفية

الطب،الظامريةالكتبىارمخطوطاتفهرلهس)العمارنةخلقسامي
بيوالفالمداواةفيالتسسيركتبهألهثمهرومن":(1969دمشقكاوالصيدلة

)بن(أحمدبنمحصدبنالوليد)أبى(القاضىلصديفالفهانهقيلالذي
.(42)،بابازهأورشد

من5:(1970لبنان،والحضارةالعربيالالسان)الرفاعيأنور

ابنالفيلسوفلظحيذههأ!مأ،والشدبيرانداواةفيالتيسيركشبهشهر1

.(43)"رشد

سبقت،دكتوراهأطروحة،وأثارهحياته:زهرأبن)كولانفبوييل

ابنعلىاقترح،(تالكابكتابهالفلمارشدابنان...":(اليهاالاشا/رة

ولدرسالكليا!!الكشابهتتصةيكون،ئيةالجقالامورفيكتابتاليفزمر

نأفيشكولا(...)عضوبع!صضواوالاعضاءوأحدبعدواحدا،لامراض

الىدعاهأعيلاعملاكان،الفترةتلكفيكاالكتابمنهامثلزمرابنتأليف

.(44)!"رثابنانجازه

عبدألف،:(ومؤلفاتهمسهميرتهم:زمربنو)الغوريميشيلاللى!لمتور

(...)دئ!ربن1!عصدبنمحمدالوليدبي1للقاضي)التيسير(الكتابمذ!الملك

بظك(40)

كماب149)

كتاب(421

محماب(431

حاب(44")

المجلس

المجلس

المجلس

المجلس

.؟181،29المجلس
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التقصي:نيمعاولة-5

آ!مبوعفيالباحخون7والعلماءألقاماالتىالمحاضراتنصوعىالىعدت

تعثرين24الى18منالاسبوعخلالحلببجامعةالمخمف،عشرالثالتالعلم

فوجدت،للعلومالاعلىالمجلستمه!هوالذي،1972(نوفصبى)الثانى

ابنالعلبمبأصحابهابهاأخشصاتمحاضراخصسيفممنهاالاولانكتاب

.(28)يةز؟او!نكل،مرر

قالأخقي،النكلمعلىشوكتأحدللدكتوركانتالمحاضراتتللثاولى
أجادوقد،الكلياتكتاب"رش!لابنكانانه:تحقيقهبصددنحنما

الامورفيمذلاألفولما،مودةزهربنمروانأبىوبينبينهوكان،تأليفهفي

كتاديهماجعلةلتكونئيةالجقالامورفيكتابابؤلفأنزمرابنمنقصدالكدية

فيه:قال"ميالىالدو"لرأث،وأورد."الطبصناعةفيكاملككتاب

بناء"التيسيركتاب"عشفزهرابنأنالعربعندالملومكتابفيجاء"

.(29)،رخدابنعللبعلى

بصدثذلهقدرالذي،الخوريميشيلللدكتوركانت،أخرىومحافرة

فيعنهفجاءالتيسيركتابأما":فيهايقول،"التيسيركتاب"يحقئأن

زمرابنان،أصيبمةأبىلابن"الاطباءطبقاتفيالانباءعيون"كشاب

كتابفيجاءط،كذلك،وأورد."رش!بنالوليدأبيللقاضيف؟أ

ابنطلبعلىبناء،التيسيركتاب"ألفزمرابنأن!منسارلونجورج

منشصفقبيلذلكوكان،"العلبفيالكلياتكتاب"لتكملةليكونرشد

.(30)هـ"545سنةقبيلأيالميلاديعشرالئانىالقرن

ومن:فيهايقول،نوغاليثغوسيثسلفادورللدكتورثالثةومحاضرة

منوأكثر،زمرابنفحوالعظيمبالتفيرحس1قدرشدابنان"المؤكد

ومى)إ(الهامةاولأعصااحدىيكتبأنزمرابنمنعللبالذيموكانذلك
منواحدبكليهتم""الضريركتاب"وكانجويتابع،"التيسيركتاب5

."المجلسسحافرات"يا!المرجعا.ف"الىمهنشيرأم81

المسبنقافةالىنظرات"ب!نرانالمحانرة1و،158ة1،6:المجلسمحاضرات(29)
."لسيةالاتالحنمارةفيالطية

تجدروسما.هزمراينلغةءبصنوانوالمحاضرة،247:المجلسمحافراتأ20)

المهمئمارهـ.،45ممخةقبيلكظمهالفتكانانزمراينأنملاحظته
عرهقمنوالشرينالخاسسةكعل9تيكنليرش!ابنص!يقهفان،اليها

الحينفىلك
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وعلمالعلاجبملماليومنسميهأنفسشعليع!اومو،حدةعلى/لامراض

ابنانتاجالىاضافةأفضلمومذاوكان.والهمللوعلمالاعراض
.(31)إرتهمد!ا

مذهمثلفيهماقىدلمأخريانمحاضرتانالهامالمرجعمذاوفي

كحالة،رضاعمرللاستافى"واصرتهزمرابن"احد،امعا،"اتالاشارا"

ومكاقزمرلابنوالاجسادألانفساعلاحفيألاقتصادكتاب!والاخرى

فيسانشرماالتي،اليافيالكرجعبدللدكتور"المربيةالحفا.رةفيالطبيب

،"زمربنىبيتفيتتعة"ب!نوانثانيةاسةدرااليهاضامالهكتابفيبعد

نيالتيسيركتاب-ا"ةزمربنالملكعبدكتببتعداربألمافيهاقال

ابن"ويذكر:قالثم،(،رشدبنالوليدأبىللقاضىألفهوالتدبيرالمداواة

ولما.مودةمروانأابيوبينبينهكانأنه:رشدابنترجمةفيأصيبعةأبي

الامورفيكتابايؤلفأنزمرابنمنقص!الكليةرو!الافيكتابهالف

الىوأشار،"الطبصشاعةفيكاكلككنابكتابيهاجعلةلتكون،ثيةالبن

ناةوأضاف،"الكتابينبتتامونوهكتابهآخرفينفسهرثابنذلك

التضامنمدىعنيشفالمتتامينالكتابينتاليففيزمروابنرشدابنتهاون"

.(32)!"ناكاذالقويالعلمي

سماهكتابا،197معام،أصدرتلل!لومالاعلىالمجلسوكان

الذكرىبمناسبةالااياديزمربنالملكعب!الاندلسىالعربيالطبيب!

نأتوخى،(33)"1972عشرالثاكمل!لاأسبوع،لمرلدهالتسعماثة

لسي،الاتطبيبنافيقيلتأويمبتالتىأءوالآراالنعوصمنكثيرعلىيشتمل

،الكتابمذاالىعودتيولدى.الامكلبوعبذلكالمحتفلينأيديبرووضعه

طلبقدرشدأبنأنعلىأجمعواقدوالكت!بالباحثينمنقليلغيرأنرأيت

مقهمنموجزاتنستعرضوسوف."التيسيركتابءتأليفزمرابنمن

وكلها!أصحابهامنصدورماتاربخحس!الكتابانتعلمهاالتي،اءالآرا

:الاخيرةالسنةمئةخلالقيل

العلبيبزمرابنءبعشوانوالمحاضرة،291،292:المجلعىسحاضرات(31)

مدريد.بجامعةالاصلاميةاساتر!لاقسمرنيىمامئذالمحاضر7و،"الاندلسى

اليايا،3الكرعمدللدكتور"الاسلاسيةالمربيةالحنارةتاريحفيفكريةسصالم"(3)آ

.121،122ص،1982/ـه2140،للتوزيعالمنحدةالشركة،رمشق

.،المجلسكتاب"باسماليهسنشير(321
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رآىولما.الفلسفةالىفيهفجنح"العلبفيالكلياتكشاب!رشدابنرصشف

الامراضعلميفيالتفاصيليتناولخر1بكتابالحاقهعنثماغلشفلفينفسه

التيسير"كتابفىلهفألف،الكتابمذاتاليفزمرابنالىعللب،والمداواة

موانما؟ألتيسيركتاب"أنالىالمؤلفينبعضوذمب.!للبهعندقىولا

نايقالأنالصوابالىالاقربولكن،!الكلياتكتاب!لتذييلأوتكعلة

منحىرشدابنفيهانحا"تاي!كلا"ف،الآخرأحدهمايتممصنوانالكتابين

ألطبطريقزمرابنفيهسلك؟الفير"أنحينفي،النظريةالفلسفة

.(4،)"التجريبي

نأفكرةحولكلهادارتالتي،الآراءمنالمكثفدث!حلاا7مذوسط

فيئيةالبنالامورفيكتابات)ؤيأنزمرابنصديقهمنطلبقدرشدأبن

لناتلوح...الكليةالاسورفيمو"!لاالذيللكت!!مكصلأليكورالطب

عيون"كتابهفمن،هـ(668سخةالمتوفي)أعميبهـةأبيابنالىتشيرأصبع

،غربومنشرقمن،والعلماءالباحثوناقتبسى"الاطباءطبقاتفيالانباء

.(46)!عليهالمتقدمينمنأحداليها4يسبقلمالتي،المقولةمذه

وجهعلىقلكفيقولهمووما؟أصيبصةأبيابنبهماجاءأينئ!ف

.؟التحديد

:الاطباءمؤرخ،أصيبحةبيأبنا-6

الخزرجييوتسبنخليفةبنالقاسمبنأحعدأنه،الاعلام"فيورد

(م127.-1200/ـه668-596)أعميبعةابيابنالعباسأبو،الدينموفق

مجلدين.في،الاطباءطبقاتفيالانباءعيونصاحب،المؤارخالطبيب"
زار.بهاومولدههـ،643لهشةكتابهعشفوفيها،دمشئفيمعامهنكالح

التجارب،أيضاكتبهومن.سنةمدةطبيباا"يوأقام634سنةمعر
شروله.الامموممالم،الادواءعلاجاتفيألاضباءوحكايات،والفواث

.(47)؟سوريةفيحورانبلاد!ت،بصرخدوتوفي.؟خير

184،185:المجلسكتاب(ا4،)

الى:!رة،علمنافي،شدلم(46)

6،8توفي)"الأبارأبن"
لابنذكرفيهوردممازمر

ضر،الانسانأعغاءكل"
و.لمكلأعليهينىرينم!ابن

1886يطمجس،العلةلكتاب

الزركلي،الدينلخيرالاعلام147)

معاعروهوأما.أعممبصهبى9ابنلحبلالعولاهـنمهمل
بنمروانأيئعنحديثهانماءفي،قالفقد،هـ(

الادواءم!اواةفيالتيسيركتابوأك...":رضد

اددأبوالقاففىوكات،كثيراواتعلىالناسفي
التكملة،،علهفيبتقدمهويفصحمدا!روانما
.(23:المجلسكماب)616ص،
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أحسنوللعلملقومهقدمقدأصيبمةالمبىابنن9فيشكينوليمى

رمانهأطباءعنالمملوماتمنأيامهفيلهتوافرمايعنفقامعندما،صخيع

كتابهيهمخرجأنلهتأتىحتىكاوأعاجمومهمملمينعربمنالاوائلوالاعلباء

يقتبسونالباحثونفلاالذي،"الاطباء!لبقاتفيالانباءعيون!سعيالمو!

.(48)الاولىاهر!اصممنكثيرئراتقدقيهمطوماتالزمنمرعلىمنه

يتعلقممارشدوابنزمرابنعن"الاطباءطمقات"فيوردافمان

تحقيقيا؟بصددنحنالتيبالمقولة

زمر:لابنترجصتلهااصيبحةأبيابنيقول

التيسيركتاب:الكشبمنزمربنالعلاءأبيبنمروانولابى..."

.(49)"رش!بنأحمدبنمسدالوليدأبيكماللقاصالفه،بيروالت!اواةألم!في

رشد:لابنترجمتهفييقولولكنه

بينهوكان.تأليفهفيأجادوقد،اكلياتاكتابالعلبنيوله..."

قصدالكليةالاسورفيمذاكتابهالفولا،مودةزمربنمروانأبيوبين

ككتابكتابيهماصصلةلتكونالجزثيةالامورفيكتايايؤلفأنرمرابنمن

.(،.)"العلبعشاعةفيكامل

ولذلك":ا"لحيبمةأبىابنعب!طي،لروايتهودعما

بر(51)قال،تصهمذاماكاكتابهآخري

رشدابنيقول

الكتابذلك!:،الاطباءعلبقات!عنالشعليتوكتاحمدالدكتررالعاليقول48)

بلفسسبر!لاعم!العلبلتاريحلامرحعاكهمربحقيعنمسالذي،التاريخى

تدمهالذيالمستفيضلمجحثهقي،اللهرحصه،عمدوت."العامالطبلتارفي

"نهيرآهـنوا!صمالهسنكطانالى،1972عشرالظلتالصلمممبوع1ي

،140،141:المبلس!حاضرات!1!لهائهاوبالاندلسملةلهماالموسوعة

لهن"الاندديةالترةقالطببةالع!بئقافةالىنظرات"!لعنوانهبحث

.218-121ص

الومبيةالمطبعة،2:67،اعميبصةبي1لابن،الاطباءعلبقاتفيالانباءءعيون

.م1883/ـه1399(القامرة)

.2:75،العلبقات

با،ريث!ابنعنمناأصيحصةبي9ابنينقلهالذي،التالىالممىسنصار"وو

ممهدمعقررات،مصؤرةعلسعة5الكلياتحاب!منالاترةالعفحةفيورد

.22*،؟اعى،9399(المغرب)العرافش،نكوفرالجنرال
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أمكننامابأوجق،اضالاصأصشافجميعمصالجةدنيالقولموافهذا"

منعرضعرضضفاءفيالقولالجزءا(ذممنعلينابقيوقد.وأبينه

ضروريا،يكنلموانومذ".الاعضاءمنعنموعفوعلىالل!اخلةالاعراض

ماتتميمففيه،الكليةالاقاويلمنسلففيمابالقوةمنعلو(52)لات

عضو،عضوبحسبالامرأضعلاجاتالىفيهاننزل(53)لانا،وارتياض
مذهأقاويلنافينجعحتى،الكنانيشأصحابسلكاهاالتيالعلريقةومي

فيهاينزلصناعةأحقا)صناعةمذهفان،الجقئيةالامورالكليةالاشياءالى

أشدفيهنكونوقتالىمذا(،4)رخؤنأناالا،مكن1ماثيةالبنالامورالى

هذالهوقحفمن.نلكغيرمنيهمبعاالوقتمذافيلعنايتنا،كراغا

اوفقفا،الكنانيشفيذلكبع!يخظرأنوأحب،ءالجنمذاادونالكتاب

ابومذازلهاننافيالفهالذي،"الف*ب"بالملقبالكتابلهاكنانيشا

سبيلافىلكفكان،وافتسخته،اياهأناسألتهالكتابومذا.زهربنمروان

فيه(5،)قلتالذيالجزئيةألاقاويلكشاب-قلناكما-ومو،خروجهالى

العلاجمعمنالك(56)مزجأنهالا،الكليةليو!قاللالمطابقةش!بة
حاجةولا.الكنانيشأصحابعادةعلى،باب!الا(،7)واعطاءال!لامات

.(58)فقطالعلاجمجردقلكمنيكفيهبل،نلكالىهذاكتابنايقرالمن

يقفأن(59)أمكنه،الكليةالاقاويلمنكشبناهمالهتحصلمنوبالجملة

الملاجتفسيرفيالكنانيشأصحابمداواةمنوالخطأالصولمبعلى
.(60)"والتركيب

أصيبمةأبيابناعتسدهالقي-الرحيد،المستندن1لنايتبينومكذ"

شجمتهلدىوئانيةرمرنب"الترجمتلدىمرةقدمهاالتي،مقهمقولتهفي

"الكليات"كتابهرشدابنبهاختنمتكانالذيالنصمذامو-ف!رلابن

كاملا."علبقاته"قييوردهأنعلىالاطباءمؤرخحرعىوالذي

لكلياتاا

لكلياتا

لكلياتا

الكليات

الكليات

لكلياتا

الكليات

سلبقات

:ضح.

على.1:و

.الملاججرد:

يمكله.:

.2:75،76،لاطباء
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أصيبعة3ابيابنلمقولة،المؤبات"منرشدابن،نمى!فينجدفماذا

الى،"الكليات"تاليفمنيدهينفضأنقبل،يشيررشدابننرى

بالجزثياتتهنمالتى(الكتبيسىومو)الطبفيئياتبالجقيعنىآخركتاب

فيذلكبعدينفلرأنأحب"فمن:(61)"الكنافيش"الصناعةمذهفي
ألفهالقي،"الشيسير"بالملقبالكتابلهالكنافيشفأوفق،الكنانيش

."زهربنانمرواابومذازماننافي

يفرغأنقبلمؤلفاكانزهرابنكتابن9سوىالكلاممذلاايعنىفهل

يحيلالفاندةا!نشكمالعلىمنهحرصا،ومو؟كتابهتاليفمنرلهئدابن

.!اليهقارنيه

التىالصبارةتلكألى،أصيب!ةأبيادنفيهوقعالذي،الومممردلعل

التيسير(أي)الكتابومذا":قال،مذاكلاررخللفيرلهتدابنوردما9

.،خروجهالىسبيلاقلكقكان،نتسختهوا،لاهاأناسالته

،!دل،بفموضمشوبةرثابنرسلها1التى،المبارةمذهولكن

الطبيب-معاصرهيمهمألقدالشابالطبيبالفيلسوفانعلى،النظرامعانبعد

"لانشساتءاياهسألهمرغ!الكتاب"تصنيف"يسألهولم،الكتاب-العالم

لصنىفلا،الكتاب!خروج"ا!أو!التصنيفبعللبللظنتبعيدمذاوفي

خروجهأو،خعولبمد!ورهيصنىقدبل،العدممنخروجابالضرورة

قرطبة!كارفدابنبلدفيوانتشاره،اشبيلية،مصنفهبل!من

مذه.ةري"الارشدابنلعبارةمنا"يلتاو"مقأان:يقولمعتوضرب

رشدابنتولمنتقدملماموافق-تفسبرموو؟ا-تأويلولكخه:ونقول

*"زمربنسروانأبومقاازماننافيألفالذىالشيسيركتاب"جنفسه

كشاب"آخرفيوردتااللتينالصبارتينبينوالتكاملالانسجاميحققفتفسيرنا

."الكليات

ءلىكتابكلعلىق!ياتعللقكاتكلمة.(كنالهئهةأوكناشج)الكنانيش
ناشا"4!لكلمةتعربو)مى،التفصيلوجهملىفيهالبحثايكونلغويو1طبياو

كيسرأيناوفد.امتولهةالاشباءوحصوصاأشاءسحوعةقمميالنيالصريانية
تلك(تنمعلره)تلزهبانضيقهعن،يمابهةم!قميا!مبىتدزمرابنان

الكناشى،الطسيق!ملىللكتابتإليفهيكونانألى-جهلناماالتى-،الجهة.

الىوفقأنهعنلنايعسبأنقبلوذلك،،والعلوماليصانرمل1عندالمذموم
لصالترنييىغبماوبينالبهلزوهسابينتجمعالتاليففيوسطا!لربقاينهجأن

.!قياسيةالطبليوامورعليةخرى1صبل5منء

الثامنالمؤتسأبحات-97-
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فعلهمانهو"هـالشاويلوأما

لينت!مف،ا،لكتابصمديقهرشدابن

فياكتابافل.ؤيانزمرابنمنفمد"

يقودهثم،"الطبصخاعةفيكامل

التيسير"كتاب"ان:زمرلابن

عبارةيناقضتاويلومو."الوليد

زعامحلهاويحل،المعنىمنويفرغها

السؤاأنوممحين،أصميبعةابىابن

أفه:يعني،الناصوينفعبهوينتفع
ككتابكتابيهماج!لةلتكونئيةالجقلامور

شجعتهاثناءفي،يعلنأتالىالوممات

أبيللقافي(مرولاأنأبو)لفه9"قد

نها،مضمويلفيو-المتقدمة-رثدابن

.(62)يدعيهانرشدلابنكانما

الخميسنا"برةزرت،البحثتاكتابةمنفرغتر1بعد،أ.نىمناأبينادآب(16)م

فيانأيدنى،ساضمحتارالدكتورالطبي!عمديقي،1984(مارص)آنار29
يخاسرهكارانهعنليوأعرب،أسيمةأبيابنلمتولةتفنبيمناليهذبت
فهارسلوعع"التيسير"براحعةاليهعهدواسنذالمقولةمذهصحةلىنك
.(01رغالحالهثيةفياليهألهثرتمانحوعلى)العلبيةبالمغعللحاتله

،الاقاءهـفاخلالالجليلالعالىصديقىلدىةتمرفتقدبأنىواعترف

البحثة.تاخشامقيلهمهمجلهما1،وئ!يقااتصالابصونوعىتتعلانفكرقن

القين!الموحديندولةلامراء5الخيسير"ألفقدزمرابنن1:الاولى5الفكر

مووالدليلهـ.542سنةسنابفاءوألاندلسالمفربفيالاسرلهماتفكان

خطبورز،"التيسير"فيبانذكرنيفف)النانية،الكن!بخعلبةزمرابنبهالهشهلما

ا!،دانمةب4)يشه!عليهالحواستقعساكلالذي0لئهالحم!!.(!واحدةلااثنت!

ومعاببحالدينعلام1أعهمحابهعنورنى،المرتضمحصدكلاللهوصلى،والمفرة

رإلمهديين"الوحدانية،لفعييفان،(7-التيسير)"تسليماوصلم،"المهديين"

الديخيةالعركةلهقهالاولالزعيم،تومرتبنالمهدي*وعن"الوح!ينءعنتنصان

61رغالحانبةفيجاء!!الاالاضارةسع.المرمابطيندولملةتقوضأنلهافالتى

!ق،"المهديينوسابيحالديناعلام"الاخيرةا،لعبارةانتقولالي"هـالتيسيرمن

الرضي!المسوما!ديولههملالةء؟النحوتاعلىأخرىللكتابمخطوطاتفيوردت
.(7:التيسير)"والقغاالاكدارهر،صنأمنوجعلالمزسنينأموخليفتهمور1وأعلى

نكوىا!ويةانقلماكناا،لتيتثك،الاول،الكتابخطمةأن:الئانيةالفر؟
الكظبيؤلفأنمنهطلبقدأق.سن،ه!لقشبابلغتحضزمرابنصدرفيطفحت

التاليتمو!ديىحينعلى"والص!ومالبصافىاملعش!المذموم،الكنانىالطريق،.د
بالعلسفينياخذأنالىوفقوانه،"ةي!ايقالعلبفيوباسورعلصيةخرى1بسبل*

كاالتأل!تء،تافي"عليهكالموكلكانسن،انمنالاخرىوضكواه،الامرينبينويجع

-له!ك،"الطبأعمالمن!يئايحشقللمن5بالكتابالانتفاعيكونن1راد1والذي

وخرجت،مفملراوالفته،الجامعبسيفالرتبةمنح!يجقء،الكظبيذيلن1على
.(7،8بم1،لتيسير)"كارماالمثلىالعلريقةعلىفيه

الكتابخعلبةفيالمزلفيسدمصااننفنضكويينأو،شكوىرايناهالذيمذاان
ت،زمرابنمن،،تصوينم"و1،"اراعتقلمجثاماضالدكتوريىاه،الاولى
خمىقدخعبةالا-رايهفي-مىماوالتى،!لخعلبةمذهينسنهماانعليحرعى

-98-
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؟،،الراحلةةط!غلا"اهذه-7

طبقات"في،تجسدقد،أعميبعةأضىابنفيهوقعالدي،الومما!مان

!كشابالىكشابمن،الشاريحعبس،ترحلأخذت"غلعلة"،"الاطباء

وغربيين،عربمناللحدثونوتداولها،الغلطةمذهالفماءتناقللقد
والتزيد:بالافافةيتناولهاوكل

منه،بايعاز،رشدابنمنرغبةىلاخب"التيسير"زهرابنالفآ

كتاب"د"تذييل"مو!التيسيركتاب!...!عللبهعلىنزولا،باشارة

أنهعلىالموسوعة-الكتابمذاالىينظرأنالامروبلغ...!؟الكليات

!إرسدادنانشاجالى"اضافةأفضل"

وافرالمارةغزيرموعوعياكتاباتضيرلا-فقولوالحق-غلعلةولكنها

ومثل.ألزمانصعلىالاطباءمنكبيرةرا!عأتىجعاتاستوعصقد،ادالزا

يتوافرمامع،اليومعلص،ءمنفريقالفهوانكتابفيتستبمدلاالفلعلةمذه

والتدقيق.والتحقيقالمراجعةأسبابمنلهم

وان،الاطباءمؤرخ،أصيبعةأبىابنالدينموفقالعباسابان11

والباحثيناليماءينفعأنلهأوتىقد-!"المؤرخينطبيب":قلناشئنا

ادتهفرأمشلالتاريخفيفربايكونيكادالذي،الخفيسبمؤلفه،الاجيالعبر

.حوىبما

سألهذدكان1،لذي،د:رابنعمديفالىقدسياا،لتىالنسخةتلكمرو،نأبوبها

طريق"منكتابهفيماالشابطبيب91ينتقدن1منوسشقحذرومو،الكتاب
،ينوهفقام،"الجامع"سماهالذيالملحئفيلكيستهجئن1و1،الشاليففي"؟شاضي

بصء!!.الالملحئ،كالمعتذر،ويص!،ا!لظليفبملابسات،المنانةالخعلبةمذهد

000،1كارما...مضطراالفته...الرتبةسفح!

أعب!قرثدابنانةاليهضيف9و،سقبولأالتخريجتاارى،ناحيتيومن
الكتابه!خيلولكف!أليهبالرجوعلقارنيهنععهب!ليل،حالكلعلى"التيسير!ب

!،أوفقها"أفهالاكا"الكنانيشءمنواح!انهعن

واتتسخته،":ةر،ىبتفسيريفياليهذبتلاتايحيدامذاسنأص!تمداني:وأتول

لنانتهمما،4اتاحقد،الكات!بتلقيهبمدرمئدابنفان،"خروجهالىسبيلاذلكلحانفي

الخط4ينلك،وغبرماةرعلبةبلدةنيانتشارهالسبيلا،يه1رفي،ذلكفكان،يىب

.الفيل!موفالعليببصديقهالىفمهاالتيالتسخةزمراينبهاخمىالتى
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أصيبعةابيابن

لانرواالسيرةفي

كرزونشعادةمعمدالامشاق0

:ةلسلىالي-ا

الحديثالعصرفييعتمدر!صمأجلاتابقولشيءفيالمبالفةمنليس

منالاخيرالئلثوالى،المختلفةعصورهفيالاسلاميالعربيالطبتاريخيخا

طبقاتفيالانباءبعيونالموسومالجليلالمصنفمو،الهجريالسابعالقرن

فيوالمؤلفالعلبتاريخفيالكاتب،العلبيبأصميبعةأبيلابنالاعلباء

.مجا،رتلا

وأعلباءالسريانوالاطباء،والهنداليونانمنلاطباءشاجمحوىلف

،الاولالعياسيالععرفيالنقلةوالاطباء،وجفيسابور،الاعكتدرية

واطباء!بكرودياروالعراىيرةالبنطباء1و،الاصلامقبلالمرب8وأطباء

علمةفام!برلأعدتهمتقاربفبما،والافدلسالمشربوأ؟طباء!ومعرالام

تحصيلهمعنوصهمةوفرةتفاصيلوأورد،وفنونهاالصنعةمذهوجوهمن

ووزراءوسلاعلينوملو&بآمرا*وعلاقاتهمونوادرمم،و(رائ!موئقافاتهم

والتدريبالعلمتلقىومنالتحقوامنوبخدمة،تملموامنعلىأزمانهموكتاب

مؤلفاتفيهايقكر،ةبجربالمسيرهذهمنسيرةكلتنتهيثم،أيديهمعلى

علمعلىدلمما،مستقصاةوفصلةالشرجمةصاحبومقالاتومتوجصات

في،بيةالعسالكتبخقائنفيمصاطرمامناما!شهلا،عظيمةوماىةغزير

ثمشقفيوالصلاحيةالنوريةالدولتان):لعصرهالعربيةالدولةحاضرتى

فيلكفيتستوي،منهافاغترفالكنوزبهذهزاخرتينكانتااللتين(والقامرة

ائنالخزاأو(بالبيماىستانات)1(ملحقةكانتالتيكتلك)المامةائنالخقا

ترجمتخلالعمحابها9عنالحديثلدىنيكرمامنأطرافااوررالتيالخاصة

يت!ثمدفيانشكاهالذيللبيارستانالكتبمنكثيرةجلةوكفقدالدينفوركان

.(الانباءعيونمن628عى):الايوانصمدرفياننخقنيوكانت
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يلمظفرانةوخزا،القفانبناهيمابراانةوخزافاتكبنالمبشركخقإنة،لهم

ولكنهأصيبعةأبيابنولادةقبلكافوامؤ/لاءأنصحيح.معروفبن

...(2)منهاشيىءعلىأوالكنبمذهعلىاطلعأنهعلىصراحةينعى

بناحم!الصباسأباالدينموفقأنوميأخرىدلالةللامرأنبيد

باحثاكانأصيبعةأبيبنالخزر"ىالسدييونىبنخليفةبنقاسمأبي

الهامة،لمراجع21مناتعمئراالىيعودانأاستطاع،محترماوموسوعيا،كبيرا

الجليل،الضخمالمؤلفمذانتاجهامنكان،فخعةمادةمنهالهاسشوتحتى

.أخرىمصخفاتمنأنتجماجانبالى

الذاتية،سيرتهالدينموفقيكتبلملماقا:هولا/ؤسالمجالمذافىينجم

النمااتيةشجمتهينزللمولاذا.؟الاعلباءاعلاممنمئاتلبغعكتبوت

.؟تهمقىجمابينمنن،لشها

لأنفسهميضمواأن،الشراجمفيللكشابةتجردوامنعارةمنكانلف

سيرته،كتبالبفارياللطيفعبدالدينموفقفهذ(ا،يكتبونقيماقىجمة

والرازيسيخاابنالرئيسالشيخفعلوكذلكسيرتهرضوانبنعلىوكتب
يشرجمأناغفا)4فوقىفمهالذيمابمالىالتساؤلبخاويمضي،وغيرمم

الدين؟رشيدلعمهترجمهكتبحينعلى،وجدهلابيهالترجمةيهملأن،تهلذا

الحف!فيوالنئماطوالثقانةالعلممنالح!مذالهكاتباأنيمقلومل

الفذةالميقةمذهوله،علييياثمكحالابمالطببصخاعةو.الاشتغالوالتاليف

جاءتيكونأتيعقلملفعلانهامنمفرداتهاواسشقصاءالتراجمكشابةفي

.مقصودغيراهصالااو،عفوياأمرأذاتيةلهترجصةارايوآاغفاله

السيرةكشابمنلفيرهفىلكشكتراهأم؟التواصعقبيلمنمومل

يسشحقالتىمنزلتهينقلوهكىاللاحقةالعصورأولمصرهالتراجمو)صحاب

منآخرمصنففياتيةالقاسيرتهاوردلعلهأم؟والمصنفينالاطباءبين

؟الاخرىمصخفاته

الورقنالو(1تضيرتوقديوجدسمهاوكثير".فاتكبئالمبشركتبمنكقوله(2)

وجدت!قانني":القفانابنكتبعنهل.وقوكذلك..،أمحابهبفرقلهالذي

!"ءليياالافضلوألقابالنفانابن31وصليهاوفيرماالعلبيةالكتبمنكثيرا

افترىالذيالجيوشمير1ابنالاقنملخزانةنيعليهااطلعكدأنهوواض
ن9سحتا،عراقىحمبتاجربهايىحلأنمنهضخامجل!آلافمشرةمنه

يزبماوفاتهعندالفمنمذهسوىخلفقدالمذكورالزفانبنافرانيم

جيعوان"المعروفينمعلفر"!عنقولهاو...مجلدالفمشرينكل
بالملميتعلقسماونوادرمكحاقلهرهعلىكتبوقدالامنهامئعيىءيوجدلاكتبه

وفبرماالعلب!من،كثبرةكتبارأيناوثد،فيهالكتابصخفتالقي
..اسمهوعليهاالمظفرلابيوكانتالحكيةالكتبمن
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وبينأحمدالدينموفقجدبينوالوثيقةالاكيدةالصدأقةوكانت."ينفع

تلاميذهخ!عةمن-قبلهرشيداوعمه-تجغلهلانعلسيقاالرحبيأستاذه

قلبه.الىوأحبهم

لهن(اكبلفحسبوعملاعلاالعلبفيلهأ!شاقاالدينرضييكنولم

به.باوأرالصلمامذايختارفيأسمتانا

تفمالذيصدقةبنعمرانعلىبدسشقالكبيرالبي!ارستانفيوتدرب
تشخيصها()الامراضوتحقيقالعلاجفيحسنةطوائقلهوكانت.ذكره

أصحابهاكانمقمنةأمراخا-ئعة-يعالجالدينموفقرآهوتللعجبمثيرة

بادوية"يديهعلىبرؤممفكان،برئيمنالاطباءويئ!س،الحياةشموا

أطرافااصيبعةأبيابنأوردوت!عرفهابيعةوممالجاتيصنعهاغريبة

.(،)والفواثالتجاربكتابهقمنها

كلاممنشيئاهـ(625)لهمقلاببنيعقوبالدينموفقعلىقرأكما

والتلخيمىيس1الخدريوصريقتهمترحهيمدحأعيبمةأبيوابن،أبقراط

الممسكرفيتمتتالقراءةمذهوكانت،الدقيقوالا!مشثهادوالتحعيل

لدراسةيتفرغأنقبل،(ال!ادلالملكابنالمعظمالملكالىنسبة)المعظمي

.الصوابعلىيعالجهاحتىالامراضفيالاستقصاءشدبوكان،دمشئفي

ضياء)،الخباتي(المالقى)حمدبناللهعب!محمدأيو)البيعلارابنأفا

واختيارتحقيقهما:والاعشا!النباقاتفيعلعهفيعرهفريدفكان(الدين

دم!نمقفيعمليةاسةدراعليهدرس،وأنواعهـاا!سانهاونعتنبتهاموافع

تفسيرهعليهقراكماكاموافمهافيالنباتاتمنكتيرافر!تو،وفلامرما

التدريسفيموصوفةعلريقة،اوكانت(ديممقوريدس)كتابأدويةلاسماء
كشابمنموضعهويحددالادواءيذكركانوما،وذكرهالاشيئايفاولرفلا

فيها.وردالتىصقالتهفيالادويةبينوترقيبه(جالينو!س)و(بسىيسقور)

بنحصد9العباسأبو)الخوبيالدينشمسشيوخهجملةمنوكان

التبعرةعليهقرأهـ(637عامرمشقفيالمتوفيجعفربنسمادةبنالخليل

القضاةقاضيمنصبوضغلالشرعيةالامورفيوقتهعلامةوكان،سهلانلابن

.أيوببنبكرأبىبنعيسىالملعظمالملكألميامبدمشى

.الاعلباءطبقات(697)ع!فحةانظر(5)
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صارالذيكاالجيليالدينرفيععلىالحكميةالملوممنشيئاوقرأ

سنةر!شابا!ساعيلالدينعمادالصالحالملكزمنىمشقفيالقضاةقاضى

ابنممنفحملالذيموامذاالدينورفيع،الدولةأمينالوزيرصدبقه

كاانتهخزافييكونأنرغبقدكانالذي،الدولةأقيا)وزيراالىأصيبعةأبي

مدحه.نيبقصيدةثغوعااليهن،،دلاموفقفارسله

اوىابنكتابمننسخةقصغححينالجيلىالقاففىأن،العلريفومن

النممخة،تلكفيتكورةالجيليشجمةتكنولممؤلفهبحضورأع!يبمة

هذاذكرت":تلميذهم!اتباأممهروردياشجص!الىينظرومووقالتأثر

عليهقىأقدالدينسوفقوكان.نفسهالىمشيرا.؟!قكرتهماوأفضل

كبير.أنسبينهعاوكان،لهكلينالابنوالتنبيهاتالاشاراتكتابمنضيئأ

عليهاشتغلهـ(631)سنةالمتوفيالآمدينض!لا!همميفأساتذته/ومن

ولولاهلوالدهصد،يقاالدينسيفوكانتصنيفهمنالحكمةرموزكتابفي

زارهحينلهوقالالحكصيةمبو!لابضنيناكانلانهأقىأهلماةقا!صلامذه

."منكصابوالدأمتبهاولدارأيت!ا":دمشقفيوالدهمعدارهفي

منالمنعةلهنهلماطبيباابنهيكونأنرغبوالدهأنأتقدممماواضح

ولتمهيدلهاطريقاتيسيروفيمذاتوب!هفيدوراب!لوالدهوأنوجاهلهثرف

الصناعة،لهذهالمملعين)علاممعالوطيدةص!أقاقهمستثمراأمامهالسبيل

رغبحهنأيضاذلكفى9وندمس،تلاميذممجملةفيتلميذاأحمدينتظمكي

يتوجهأنقبلبحلبوموالبغدلمادياللطيفعبدعلىويتعلملهثيئايأخذأنمو

مناغلىأالولدولدعندي"برلو!لابيعتذروالدهألىفبعثالرومبلادالى

نأأمكننيولو...عنديالناسأوأعزولديولدالدينموفقومذاالولد

."لفعنتعليليشتغلبالقصداليهآتى

الطبيةتنششتهفيعظيمأشدهمكانالمعلمينمنئلاثةأنأيضاوواضح

الاعلامالثلاثةمؤلاءاجشماعمنلهوتهيأ،والعلميةالصمليةالوجهتينمن

الرحبيالدينارضىبهموأعنىالساعدوا!ثتدأدالتصكنمنعظيم!ح
الدخواريديعلىالممليتدربهمنالفراغبعدفكان،عمدقةوابنوالدخوار

الامراضعلىاستدلالهكيفيةيعاينا،لدينرضيالشيخمعيجلسصمدقةوابن

وعلاجها.ألامراضمنكثيرعنويسالهلهميكتبوماللمرفىيصفهوسا

نفسهيأخذالدينمهذباكلشاذهكانيومىبرنامج!نصورةلناويورد

قراءة-الدولةأعيانمنالمرقىتفقد-البيعارستانفيالعمل:وموبه

فالقراءةالعللابمنوالمششغلينالاطباءدخول-ىارهفيونسخومطالعةودرس
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-مطمثنين-القولنستعلبعفافنا،برأيفقعلعأننستطيعلاكناوانافنا
شجمتهيضمانفي!صنفاتهأجدرموا؟لتراجمفيالمظيمالكتابمذاان

،الغرضا!هلابتداءمخصعىلانه،العلعاءسنا.لجلةمؤلاءتراجمبيالذاتية

الذىالمملىالعلبجانبفيحذقهتبرزقلملهاالاخرىكتبهأمالهمضد
اسماءمافانمقايومناحتىمجهولةالكتبمذ+كانتوا!وانه،لهتوفى

وميمنهاواحدىفتىبينضالتنانبأنناعنتنبىءلا،موأوردماكما

حكايات"و"الحكمذويواخبار3الام!الم"و،والفوائدالنجارب"

-الافتراضعلىأسمائهامن-تشجعلاومى!الادواءدرجاتفيالاطباء
نأكعا(3)منهاواحدفيوردتقدترجمتهتكونان-الترجيحعنناميك

مثلعلىتحفنننالاالاندلسيالمظفربناللهعبيدالحكمابيلديوانروايته

الوضاعة.بنهجالمسمىالديوانوموالافنراضمذا

موضعهاكان،غفلها1الماذأفجهلالتيترجمتهمنفنتقد،مافارروانن

.الاخرىمصكنفاتهسافىرونالمصنف1،ذمموالحق

اوردفيمازلك،ه!جنالذيالنقعىهذامنقليلاعوفناقدأنهعلى

تربومنومعلميهأساتذتهعنحديثهثنايافيسيرتهمنيسيرةأ!لرافصن
والبيعارشانبمشقالنوريالبيارسشانفيوالاعلباءالعلاءمنعليهم

يثالح!فيأو،المعظميالمسمكرفيانتظمحينوكذلك،القامرةفيالملاحى

وأالاعلاممنمعاصريهمنلهمقىجمعمنحدبثهاثناءو9دراستهزولءعن

.معلارحاتآولقاءاتأومراسلاتوبينهمبينهكانتو09ليمقرامئ

.(4)شمرية

يوفرماضآلتهاعلىسنمالناكانجمعتاذاالصغيرةالنبذهذهان

ن؟أأرادأنهلو،منهاأولهمعيكتبأ/نهنحمسبماتىجمةمشروعاستخلاص

بنالقاسمبنأحم!فهواسهأصا.كتابهضمنناتيةبترجمةتفسهيخعى

دمشق(فيالمولود)جدهوخليفةني!لاموفقولقبهالعباسبو1وكشيتهخليفة
الصحابيالىنسبهيىقىأصيبعةأبىابنرجيالخشالسعدييونىابنوهو

مع(أحد)وقحةلهثهدوامئالخزرجيالانصاريعبادةبنسدالجليل

الوقمة.تلكفيجرحهوضمدوا)ص(الرسول

ترجتياذكرهاوردالذياالمنجهيناعاباتكتابموخ!مساكظبالهاتنعتقد
ء.ذوالمنجمنام.ربلاعنيقولحيت(367!276ص)الاعطرلابىللبديع

المنجصيئ.امحاباتكتابفي(عنهحكايات)مخهاأمياءذكرت

.(648ص)والتهانىوالاخرانياتالمدحنيكنبرفىصرالدينلمرفقكان
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بحدودقولوفي)للهجرةلشمانةسنةدمشقيأحدالدينموفقولد

تاريخوفي)للهجرةو!شائةوستينث!انمشةصرخدفيوتوفيهـ(ء95
.(!نمكوفاته

هـ(575سنةالقامرةفيالمرلوو)خليفةبنالقاسمني!لاسديدوالده

وكانت،فيهاالكحالميننظرآلواليه،ل!عرهبدمشقالكحالينمهرةمنكان

وقلعةالنوريالبيارص!نفيخدمقدوكانهـ(649)سنةىمشقفيوفاته

.قاسيونجبلطريقيالفراديسبابفلامرفيوىفئدمشق

كلوتصلم،الكتابعلىعمبيوموالقاسمبنأحعدالدينموفقاختلف

تقي-بعدئذ-والنحوبيةالمسفيمثيخهصارثم،الصقليبركربيالشيخ

صناعةتلض،اللسانيةا)صلومأتقنلمائم.خليلبنعسكربنخقعاالدين

.اليونطبفيغيرهممينمناستزإدثموالدهعقالطب

عبدالدينكهذب،عصرهفيالاطباءمشاهيرعلىترسهالطبأما

الرحبيالدينورقيهـ(628!مشةفياللتوفي)(الدخوار)علىبنالرحيم

المثابالبيطارومابنالبيانابىبنوالسديداليهوديص!قةبننوععر،1

نقافتفيمهمدورمؤلاءمنولكلوالقامرةرصشقمنكلفيكل/ذووغيرمم

يذكرمشلاويذكرهبهيقرا!متنشئتهفيوفضل،والمليةالنظريةالطبية

.واعدارهوتكوينهتمليمهلهافنلمنلفيرهمافافلعالم

هـ61،سنةبحدوددمشقفيالطبيدرسكانالذي(الدخوار)فاما

رسشقالىأصيبعةأبيابنجاءهفف،الا!لباءعيان1مناكثيراأ+همرأقدوكان

الممسكسفيعليهاشتغلقدذلكقبلوكان(ج!لينوس)كتبعليهيقرأكي

عمال1رث!ابثمعلمهوتدربالبيمارستانفيللصضىممالجتهوقتفيولازمه

عظية:فاثةفأعماب،صدقةبنعصرانالدخرارسعودربه،الطبصناعة
ووصفاتهماللمرفىورلماواتهعاومنمحاوراتهامنوانشنعمنهااقتبس

وللمتدربن،يديهعلىالعملىالتدر،يبمنجمةقواثلهوتحصلت.ا"لعلاجية

فيالمحموبنوقاعةالمحرورثنقاعةفيلهفربةمشامدات-تلامذتهمن

الكبير.البيمارستان

الدينرضيعلىوستمائةوعثرينوئلاثوعشريناثنتينسختىفي9اوقى

الرازيكلامسنالعمليبالجقءيتعلقصاوخاصةالطبفيكتاباالرحبى

خرجواسمنالشامأطباءمنكبيرجهورعليهتتلمذمعلمطبيبومووغيره

ترتيبفيللرازيكلاماعليهيقرأكانأنهمعههفئ"ارلعمن،بعدممأنساقا

لهفقال(..يليهالذياليومفيوسةاليومفيمرتان):اءالتاتناول

الذيموللاكلالصادقةالئههوةعندفالاكل...مذاتسمعلا"الرحبي
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فسخةتكون!!للابهمنطالبكليكلفوكان،فالتممقوالشرحوالمدارسة

حرصهالىافافةمراجمهجانبهالىالاستاذويضمع،بهفيالمقورالكتابمن

وكتابفارسلابنوالمجملللجومريالصحاحكتب-كلهفيلككل-تكونن1

تناولمذهريسالت!فترةانقضتمافاقأ،الديخوريحنيفةلابىالمبات

مطالعته.بدأثم!لعامه

مدرسةفجعلهابمشقكا!4)لداروقفهموومشكورافضلالهويذكر

مستخلةواساكنفمياعاأوقافالهاوجمل،العلبصناعةبمدسنفيهايدرس

يكونأنوأوصى،بهاوالعاملينوالمدرسالمدرسةعلىبالانفاقتقومكي

الرحبى.علىبىالدينثرفالحكيمفيهاالمدلرس

علىوتدربقرأفلقدمعرفيأما،الشامفيومعليهأساتذتهعنهذا

الناصريالبيمارسضا؟نفيطبيبان15الذيئيليالاسراالبيانأبيالسدبالشيخ

لمعستنياكمحسنيدالس!وكانأيوببن.بمربى1العارلالملكزمنبالقامرة

وممرفة،الادويةتىكيبفيمجي!اوكانومداواتهاوتحقيقهاالامر،اض

المركبةالادويةعلىالمقتعر(الاقرباذين)كتابعليهقرأاهنا/زوأومقاديىما

وقي،والعراقوالشاممعرفي؟لبيعارستاناتفيمتد.اولةةر!قمكانتالتي

...جمعهفيأسساذهولهنمارث!لصيادلةانيتحواا

وستانةوثلاثيناثنينسنةفيالخوبيالدثناففلعلىكذلكفيهاوقرا

صينا.ابنالرتيسللشيخالقانونكتابمنالكلياتبعض

كئرجفيموالقامرةدمشئفيمعهمعمل!صنالاطباءمنمصاصروهاما
بهمجمعتهذكرممسلفالذينالاوافلا!ئميوخاعلىالعللبفياملهزاسنمنهم

لقمانه،الاعلباء!شاميرمنكانمنومنهمكاواماكنهصاوالتدرباطلباأوقات

القامرةفيبهاجتعمنومنهمرفيعةنيةقضطاواداريةمناحبتولىمنومنهم

اجتمعالذيالخسروشاميني!لاشمسمثلوالمفربالمراقعلباء1منقش!دو

تعظيص4ذلكفوقوأعجبه،وتحصميلهوذكاءهو؟لامهلهمعففأعجبهدمشقفيبه

الدينولهثرفاللبوديبنالديننجمومشل...الخطيبالدينفخرلشيخه

مدرسهاوفلل(6)قكرهاالمتقدمالعلبيةا(الدخوأرية)رررسوموالرحبى

محمودالدينشمسمنبصنشورب!لبكقاضىبنالدينبدرعليهاخلفهأنالى

وصتمائة.وثلاثينسبعسنةفيوذلكال!ادلالملكابن

اللكالى(الدخرارالشيخ)ا!واقفيساقرانهـقبل622عامفيوقفهاتم

سهاالتدريمىوررأالمماخلينسوققر!التلجقةالصاتةفيموقمهاوكانالاترف

عىوصمفستهرداحتفالهـيخا6م8مشة
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وكانتالحميمينأصيبعةأبيابنأصدقاء"نهذاالدينلهنرفوكان
ني!لاموفقالتحقحينانهقلك،العلاقةمذهعنتبين،مراسلاتبينهما

دمشقمنالدينلهثرفراسله،المصظىايبكالدينعقالاميرصرخدبعاحب

ورب"،دمشقءنوالابشعاد،صرخدفيالاقاعةفيهالهكرهقصي!ةلهوكتب

لوالديعودأناياهحاثا،فيهاالميشبعليباياهمذكراآاليهاانعودةفي

والدهفارق!حمختاراكانماافهأصيبمةأبيابنفاجابه،لبعدهاغتم

لحنينلمفلهرا،لعجتهمالقوم!اماحالهسوء.لهشاكيا،أصحابهعناوابتع!

دمشق.الىالعادق

تاليفاالدينلموفقمدى9تكانالذيالصوريالدينرشيداصحابهاومن

كانتوقد،ثكسبىسالةاليهفبعث!لبيةووعمايافواندعلىيحتوي،له

أنهحيثعلهافيوالتصنيفللاعثا!التعرففيفذةعلريقةالدينلرثي!

الىفيتوجهانواللمقالاعباغوممه(ر!طما)مصورامعهيستصحبكان

ومقداار،لونهمذانيعتبر،المصورويريه،ويحققهفيشامدهالنباتكواضع

وكان...محاكاتهافيويجتهدبسبهاويصور،وأعكلولهوأغيمانهورقه

كالهوقتاياهيريهنم،فيعورهصاتاوتهابانفيالنباتالمصوريىي
فمكون،فيصورهويبسهجفافهوقتاياه4يروثم،فيصورهبزرهوفالوره

الطبيعةفيالمتتابعةالمتبد.لةحالاتهطبقبا!لافيمصوراالواحدالنبات

.وإلايضماحفحي)طلافيمتازةعلريقةوتلك

واظبأصحابهمنهـ(63،!همنةالمتوفي)رقيقهبن!مدبالدينوكان
هـ632!نةمناعتباراالثبيرالنوريالبيمارصشانفيالمرفىمعالجةعلى

موكانحيثففسهالمستشفىفيالفترةمذهفيأصميبعةابىابنوزامله

سخة)الديندي!مم!توفىانالىمالةوالقعد)اقتهصاوامتدتالمرفىيعالج

...صرحدالىهـ(634)عامفيفيانتقلتالدينموفقوكانهـ(635

طبيةوصايابمضهاوفيشمرهمنإلاشعاريناثدهالدينسديدكانماوكثيرا

.رئاءغبرماوفيتهنئهب!ضهاوفي

دارهفيره1)زودمشقفيلقيه،سعيدأبيبنيوسفالدينمهذبأصدقانهومن

ا/لامبالملكعليهقبضقدوكانكاحبسهمنأطلئأكبعدالعودةبسلامةمهنئا

وزرقدوكان،بالرعيةتسفهماشندلمادولتهفيالمتولينةس!سلاجصيعوعلى

مقاما.وحازعندهوحظيبعلبكفيله

مهذبأخيبنسعيدأبيبنل1،قغبنا)حسنبو1الدولةأمينومنهم
عاحبالصالحالملكووزر،أسلمثمسامرياكانوفىد،قكرهالسابقالدين
وفي،العلومضتىفيالفاخرةالكتيرةللكشبجعاعاوكان،بعلبكثمحماه

فطلبالدينموفقلو"الدصديقاالاصلفين15وبهمخصوصوننساخخدمته
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الذيهب!ميمنبنسخةاليهالدينموفقييعثأن،بدمشقوهوالوالدمن

عشرينمنضر41جانبالىخزانتهىتكونكل،الالسنعليهبالثناءلهجت

الدينشمسخالنا!بخطنسخةالدينمرفقلهفهيأ،فيهانفيسمجل!ألف

وامداءمدحبقصيطةمشفوعةوارسلهأ،أجزاءاربعةأوجلدماالسمينيمحصد

الجيلىالدينرفيعبمشئا"لقضاةقاصىرفقة،(7)الدولةأمينالى1

.ذكرهالتقدم

قيلهوزميلاكذلكاصدقائهمنبعلبك1بخضيا)بنالدينبروكان

عليهالاشتغالفيمذاوثابر(الدخوار)عليبنالدينمهذبعلىاس!راسةا

حيثهـ(6آم)العارلالملكبنىم!ومالامثرفلخدمةدمقءنرحيلهحتى

هـ(635)س-خةفيبمدتوتولىدمقالىعادثمشيفمعالدينبرصار

التدريسعلىالرحبيخلففملهيهاوالجرائحيينوالكحالينالاطباءجميعرياسة

بالدخوارية.

مفرج)4كتادمننسخةأحمدالدينموفقالىبعلبكقاضيابنمدى9و

نأالدينموفقدل،او-والدهأخبرهولما،وأبياتبرمهالةفشكره(النفسى

بىسالةيهنئهاليهبمثالاطباءورياسةالطبنغلارةاليهآلتقدالدينبدر

.(8)شمروفبها

،ال!خوارعلىةسأ؟ردلافيلهزميلا+الكليالدينشمسوكان

الاولالكتاب:الكلياتبحفظنفسهاخ!لانهبالكلىالدينشمسوسمى
الكبيرالبيمارستانفيابخ!لاصةفيلهزميلاوكان..سينالابنالقانونمن

علىبنالرحيمعبدالدينمهذبالحكيمالهمنيخعلىالطبفيرقاقهومن

الناعرالملكخدمتوكان!لهصديقاوكا،ن،الملسلامعبدالمهينموفق

الناعر،ملكهالمادمشقالىعادئم،حلصعاحبغازيبنمحدبن،يوسف

دشقالىفيهايتشوقفعيدةلمليهكتبقدالملامعبدالدثتموفقوكان

(9)

.الاعلبا*(!لبقات)(725)عىانطر

.(الاعلباءطمقات)(7،آ)صانظر

الدبن!وفقار196صالاسلاسيةالصارفدائرةفي(مايىمو!ماكى)يقول
ذلكالىيمثيرماللرجلشجستهفيوليس.الكلىالدينصمسعلىالعلبتلقى

القعم.مدافيسصدرهموساندريولا

.مصاذبنسعداالثربىالانصاريالجليلالممحابيالىالدينعزنسبيمور
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عديقاني.دلافىوالدوكانرلها"4منكذلككانالسويديالدينوعز

فىتهماولاىوكانت،الانصارمنيثربيةعانلةالىينتميوكلاممالوالده

،نكرهاقفمالصقلىالشيخعلي(الكتاب)المكشبفيو!رساواحدةسنة

خدمثم،الكبيرالنوريالبيمارستانفيعلبيباوخدم،قديمةبينهماوالمودة

السلطانية،للخاصمةطبيباالقلمةالىوقىدد،البريدببابالآخربالبيمارستان

ابن!لريقةعلىيكتبكان)بخطهتسخةكتبتوكان،اريةالدخوافيودرمس

لجالينوصالاعضاءمنافعكتابمن(الكونيمولديشبهخطولهالبواب

والدالدينسدهبمنأ!خعارماقدوكان،وخعله"كادقأبيابنبشرح
هـ(632سنة)ضرماالشاموصلقديكنولم،اصيبمةأبىابنصديقه
منأصمبعةأبىأبنصديقهفرغحينأبياتاقالقدوكانحذأين!اومي

...عملهلهيمدحالاطباءبعيونرالمرسومالمتطببينتاريخفيكسابهتاليف

صر-لو"الدمشقفيلقيهالدتصريالدينعمادكذلكأصدقائهومن

وكانالنوريالبيمارستانفيوخدم،شمرهمنمنهوسمعهـ(667)سنة

دمشق.قلعةذباليوسفيةالدورعلىيشرددقبلها

.الاش!اريناثهوكان

مىثلاثةماكن9!اتقدممعاواضحمركماأصميبعةأبيابنتدرب

سقلابابن)مناكأساتذتمنوجلةوالدهكانحيثالمعظمىالمعسكر
هـوسنة61،سنةبينالكبيرالنوريالبيمار!همتانفيدمشقوفي(والدخوأر

بمدمااختصهـحيث634-632سنواتفيالقامرةفيتملمهـثم632
محبا،لاسماتذتهالاجلالكثيروكان..المعظعىأيبكالدينعزصرخدبأمير

يهديها،(10)الكتبواقشناءالمعلالعةالىالنهممثديدوكان،!ليمابارألهم

روايةأنهيعرحانهبلللش!رمحبااكحصيلكثيركانوانهاليهوتهدي

ديوانوموالاندلسىالمظفربناللهعبيدالحكملابيالوفناعةقهجديوان

المرحالىميلعلىيتوفرأقعلىيدلمماوصخرومجاءوتهتكمجونفيه

مثلعنوبعد،ت!ففنيهالذاتيشمسهكانوان،ءالبرىوالمبثوالمزاح

الحكم.أبياشعار

له)ال!،لهمينسخكانانهالاطباءطبقاتكتاببنالههمخلتعر!ف21فييقول110)
.(و!صته
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الإثر:لى-2

ناعلىحفزهالذيالباعثكتابهمقدعةقيأصيبعةابىابنيوضح

ممرفةفيلهثاولمرجعالىالألهتقاروموألاطباء!لبقاتمصخفهتاليففيي!ثرع

المتمينينيذكرن1وميألاالتأليففيخطتهيوفصحوكذلكالاعلباءطبقات

وفقعلبقاتوتصنيفهم!وح!يثاقديا(العلب)العناعةمذهأربابمن

شيءوذكرومحاور،اتهمونوادرممالهمأقوآمننبذايراركل،والمكانالزمان
فتصليعددمابواب9الىانكتابتقسيمهعنيحدثناكأ،كتبهمالساءمن

وآخرماوحدوثهاالطبصناعةوجودكيفيةفيأولهابرباباعثرخ!سة"الى

.الشامعلباء9منالمشهورينعلبقات

النتاجتاوراءالوحي!مو!بباعثمنعنهالهصحماأنفلنىفي

موسوعىوفكر،للسجلتوفرتعميقةمعتازةئقافةورلماءهوانا،القيم

الفذةعماحبهمكناتعنو%لابانةعنهالتمبيرالىدفماصاجهيدفع،وافمح

المراجع!شوفير2بعددذلكعلىيدل،نهمممتازمعلالعفهو،والمنوعة

والاستقماءالبحثالىفدفمه،عليهاخمعللعكبر1وعدو،4عمايديبينتهيا

للكتبجعاعاكانالرجلان3،الامرلهفاطبمهفيميلمعفالتصخيف

..":يقولحيثلحنينتوجمتهفيبذلكصرحوقد،عصرهأعلامكاكئر

ا)كوىمولدسكشوبةومىاقتنيتهمنهاوكثيركثيرةكتباالكفمذهمنوجدت

منواح!ةغيرفيشدانلاحظةمذهومثل"...حنينكاتبالازرقبخط

عملها.التيالترجعات

:الموسوعاتعصركان-عمى9الثقافيالععر-الرجلععرانكأ

..العلومصاشفيالعربيةالمعنفاتمنمائلةمجصوعات-وبعدهقبله-فجست

فيمصنفات-الرقتنلكحئ-المربيةالثقافةنناجفيتهيأقدوكان

،القواء.!بقاتالىالمحدثين!لبقاتسنا)!دومشتىفي،خاصمةالطبقات

يكننلمواقن،الاعلساءوطمقاتالنحويينطبقاتوالشعراءالادباءعلبقات

ا!مفيغيرهالففلقدلونهفيولا،بابهفيفرب.أاصيبمةأبىابنمصنف

هتمنموضمهافينذكرماباثاءعنهايتيقموممنفهكانوان،المجال

الدراسة.

وموالدولةلامينترجمتهممرضفياسص"ذكرد!فالكتابناسخأ"ما

ينسخكانماكئيرا4أؤونكر،محالسينىالدثنشمسالنالهممخالشريف

الذينوعمهابيهوعلىعليهمناعاندالضصيرأنالظنوأغلب)الكتبلهم
واح!لكلوكانالطب،5أفراداصرفالثقافةجيدةمشقفةأسةيشكلون

الاسرةمنأقتسادهاصنالاصرةهنهوامشفادت(قايلغيرشأنمجالهافيمنهم

العلصى،الئقافيمشقبلهمفياخخطيرفىما1لهاكان،جليلةفائدةالايوبية

وأعيافها.الدولةرجالومصاحبةالشعلملهمأتاحمما
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باتقاتوأشادالمذكررالشريفناسخهخعذأصيبمةابىابنورح
أجزاء()أربمةأجزانهوعنالبفدادي()ربعالكتابقعلعءنوأخبرناالمربية

ومكان(وستمائةوأربعينثلاثسنةاوائلأ)نسخهمنالفراغتاريخوذكر

.()لمشقالنسخ

الدولةأمينالىى!هيأنقبلموجود"كانالكتابمذاأنيتضح!كلبقمما

تؤكدوردتواشاراتتلميحاتعدةمنأيضاقلكويتبينوأربعينثلاثسنة

كثرالذيالمصشفمداحذانته3تصأنالدولةامينرغبةان:الوجودمفماا

علىلتدلاسةار.دلامذهمنالاولالقسم!اعنهالحديثتقدموالذيا!لراؤه

تقدمقدانهفم،الآخرينمنعليهالثناء!صع،موجوداشيئ!يستهديأنه

علىاطلححين،القضاةقاقصىالجيلىأستاذه!نعتباتلقىقدالمؤلفن1

مذهالملاحظةأنالمؤكدومن،التراجمفيمدرجةشجشهيجدفلمالكتاب

مين9الىحملتالتيالنسخةعليسابقةنسخةعلىالجيلياطلاععلىقنصب

نأونعتقد...ل!-ياىبت"-حويكنماؤتالاخيرةالنسضةلان،الدولة

المرةففىصةكلفيزيادةعابفيماتطرأكانتبتطوراتمرقدالكتاب

كانتالكتابمذاصررنسخةعلىالجيلىالدينرفيعفيي،اطلعالتىالاولى

النسخةكافت،الدولةأمينالاأمديوحين،عليهفتبهت!جرتمنخلوا

قاريخيذكرالدولةلابزيترجمانهثم،الجيليدتجمةعلىتحتوية11!ا

شجمةفييسجلثماستهداوىولةرجلالىالكتاب:كدىكيف(!إ)وفاته

منت!طاماموالاضعا!+ابلهقاالمعصولوالتفسير؟لموذاتهتاريخاليها!دي

فكيتوالاعليهيحزادمنهاوإح!ةكلفيكانبتطوراتصقدالكتابأ.قمأن

وماالوفاةتهر؟نلابه،بوهـ(648أوفاتهتارلإ-خيذكرأنلهتييأ

الذيالحعوماعالعرانتيجةبالقاهرةبالقلعةشنقهحينالىنالمصمنلهحصل

ثالثةاضافاتانثم...والشاممصرفييوبيةار1الا!هصرةأفرادبهنالهثتد

وفاةذكرالتيالترجماتتحعىومي648!شةبعدالمؤلفمذاعلىحصلتقد

وبدرهـ(652ت)المخفاخالديننجمترجصةمثلالسنةمذهبمدصحابها9

بعلبك.ىه!اقبنالدين

اةا!داالنسخةفيمذكورةشجماتهمتكنلممؤلاءأناقنالمؤك!ومن

كانوالانهممثبتاوفاتهمتاريخيكىلمألاقلعلىأو،الدولةأمينانةخزاالى

9نأضطرابافيلكفىوأشد...هـ(6!3سنةفي)الامداءعندأحياء

وفاتهانسلصنااذا).المؤلفوفاةيمدوفاتهمكانتلاناسشجماتالكتابفي

وكانتالسامريليعقوبواحدةترجمتانوماهـ(668سنةفيفعلاكانت
وحلهـ.685سنةووفاتهف!لاأبنلتلميذهوا.لثافية681!شةوفاته

تكونأنأما:وهماافتراضينبأحد-تقدمكما-مناالمشكلالاضطرابمذا

بمدهـوما68،عامفيهـوانما668عامفيليستأصيحبصؤأبىابنوفاة
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نقولانهـأو68ءعامفيآخرمماماتلاننينقىجمانهالقوليمكنحتى
العلصينمذينشجمةفأفافتالمصنفمقاعلىوقعتترابعةزيادةأن

لافهأصيبعةأبيابنوفاةفيالشكالىونعيلالاولالافتراضنرجحونحن

مذهوأمثا،ل..عليوضأ..زمنيلا:يقولالقفابنلشلميذهيترجمحين

منالترجمةوليستالترجمةيكتبالذيموأنهعلىبلمماالمبارات

.النساخافافات

فالفراغ.الجيلىبوفاةقورنمااكااضمعلرابوالامداءالنسختاريخوفي

أوائلكاناصيبعةأبىابنقولسنالدولةأسينترجمةفيوروكماالنسخمن

الجيليشجمةوفي،اليهالمهدىالىالجيلىوحلهوصتمائةوأربعينثلا:سنة

نأ،معقولعيرهـومذا641عامأنهعلىوفاتهتاريخيذكر(627ص)

وفىلكدمضقمناليهاووىوخروجالكتابءا!مابحدكانتالجيليوفاة
.(11)فيالتاريخثابتمووكعاأعميبعةبى9ابنقولفيموكما643سنةفيكان

امتعامعنففضلاالمؤلفعصرأعلاموتقرين!باهتمامالكتابحظى،لقد
والاحسانالمالعليهايجنى،خز؟انتهلاالكتابمنبنسخةيخعىانالدولةأمين

منأعلامبيناسعهيكونأنوحرعمهالجيليعتبالىوأضافة،والثناء

معلسوحبنالصاصبالوزيىعبارةفيلهمديحعلىنقعفاننا،النسخةصتهم

تأليفالىسبقكما"بملهيقوكحينأيوبالديننجمالصا،لحالملكوزيى

قابلحكممنال!بارةفيعماالنظروبغض4أحدالاممطبقاتفيكتابك
مماثلامضيئانبفانناوكذلك،بأمعيتهواشادةللكتابتقريظفانهللنقامثى

بالحكيماجتمعتولما":(12)يقولحيتحليقةأبيالدينر!ثيدترجةفي

منالمشهورينالاطباءذكرتأننيللغهقدوكانحليقةأبيالدينرغميد

.7منىفتشكسوفضلهمعلمهمووصسفتأهله

وستينسبعسنةفياليهفيكتبحليقةأبيابنسعيدني،دلامهذبما1

افه"ةيقولالظامريالمنصورالمعسكرفيفىاكاذسصيدبو1وكانوصتعانة

اقتناماوقد،الاعلباءطبقاتفيألفهالذيالكشابا/ذممننسخةبمعروجد

كرمعلىيدلالذيالوعمففيوبالغ،حواماالتىالكتبجملةفيوعارت
الدينعقصديقه!ثهمعراالكتابقرف!وكذلك"أعراقهوعليبهت،الخ1

منهاجقصيدةوافثدهالسويدي

اساءيحلالدينعصادالعحالحالملكالسلملاناعهدفيمنصبنيالجيليترسيمكان(11)

الخطبرةالاعلاقهـ.643!شةممههـوأخذت637لهنةدشئملكالذي
.380ص371صأيوببشىمناففيالقلوبوكوت020عى1/3ج

.596صفحةانظر(12)
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"الناخرهالرتبأعلىونلت:ألمنىبلغتني!لاموفق"

،فاخرهأعلعهغدتوانةمفىقدمنالتارثخفيحملت"

"الآخرهوفيالدنيامذهفيةباسسمانهاللهفخصك"

؟مذاالقيمكتابهتص!نيففيأصيبعةأبىابناعنمدماالتيالصادرمىما

منالمؤلفا!متقاماالكتاباماحواالتيالفزيرةالثرةالمعلوعاتان

واحدكلوفي،المشامدأتوالممايناتوالمثافهاتالنقولصعدةميما!ر

...والتقييدوالاعللاعالتحصيلفيالعظيمالجهدتلحظالمصادرمذهمن

مصالمحرهففيسارتهاسضقىأينمنلكيذكوأنعلىالحرصلث1حريعىوهو

مكتوبا؟)*(مرجعاوخصسيناثنينعنينوفمامناطمشفادقدأنهنج!المكتوبة

وشجات،الصشعةوتاريخ،المساعدةوعلومها"لعلبفيجداغنيةخزانةتشكل
بذكريعرحلمعمانقولهغير1/ت،ومصنفاتهمكتبهموأصعاء،أعلا!ها

فهو،الترجمانفثيونعنأخذماالتيكنقوله،المؤلففيكروانماالكتاب

كتابسوىشجمتهفيبرجولم،عنهنقلالذيالكتابباسميعرحلم
..والاعلباءالعبتاريخعنتتح!ثالتيالكتبمنليسومو(13)دحاو

بقوله:لهاتمالتينقولهأو..!14)الصيرفيابنرسائلمننقلتقولهأو

وأ(15)المواضعمنكثيرفيتردعبارةومى"التواريخض!بمننقلت"

بمأو(17)"التاريخوفي":قولهاو00(16)"الكتصابعضنيوجدت"

..(18)"المشايخبعضخطمننقلت"

جأقسامثلاثةفيتقعأنهاامتوبةاللصاولرمذهعلىيلاحن!

الطب.تاريخأو،المحضةالعلبيةبالعلوميتعلقمامنها-1

العلب.لصناعةالمساعدةوالملومالحكعيةبالعلوميتماقماومنها-2

.الادبوتاريخالعامبالشاريخيشعلقماومنها-3

.،.2نظرصفحة

.31،-2آ5-202-192عفحةنعلس

.475فظرعفحة

.066-543صمفحةفظر

.603صفحةنظر

.(1رغملحئ)ا&راسةبهذهملحقثبتفيتجدما

افاسالمؤترابعات-،-11*
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شيوخه،:عصرهاعلام.ناما!تسا"!أوطبيعيكثيرةفهيالمشافهاتوأما

قضاءاريةالا!االمناصمبآصحابمنالمثقفينمن4وأصحابالعملفيوزملائه

وتاريؤ،والادبوتاريخهوالعلبالعاسةا.لنقافةبشؤونالمهتمينمنووزارة

وروىمثافه!منعدةوبلغت.خاعىبشكلمنهوالسياصىالعاموالتاريخ

لاالثقافةأعلامصفوةهم)*كل(علعاوأربعيناربمةأحاريثهممنأعلسافا

والكاتبيوالنر!الطبيبمنهموتاريخهاالطبيةالملومفيخاعمةعصره

لذكرلممن...سوىمذا.والكتبيوالوزيروارلكحالوالنالهمخوالعواد

قوله:أو"الاطباء)91(ض!بحدثنى":القولأجملبلصراحة)سماءهم

فقهاءبعضحدثني!جقولهوكذلك"المعريين)02(ض!بحدثنى"
.(22)"حلبمالى1بعضحدثنى"أو"(21)المجم

المثامداتمذهقمتوقدالكتابلهقأالشالثا(لممدرالمكفمام!اتوسثكل

نملمولا،والقامرةالمعظميوالمسمكروصرخددمشقميمواضعأربعةفي

سواما.فيهامئهمامداتهمننميئاىونأوفيهاأقاممذهغيرأماكنله

وطرائقوالخوادروالخكاتالطببةبالمملوماتغنيةالمشامداتومذه

،ومعابثات،وتحاسدبفضأوتصاونمنالاصلباءبينيكونوما،التدريب

.والمشاتهات!لنتولات:السابقينالمصدر،ينمثلذلكلامثلها،وأحوال

الىعادثم،الممظمىبالممسكوانتظمأنوالىمولدهمنذعاشدمشقفي

واربعوثلاثينوثلاثاثنينسنواتمناكوكاش،القامرةالىواوتحلدمنههمئ

يعنىلاومنماا،ونلاثينأربعسنةصرخدبصاحبالتحقوبعدها(20)وثلاثين

!ئبابه،ومفنىطفولتملبومى!وأصهمحابهأملهففيهارمشقعنانقطاعه
ليهيىءكتابهسكوداتأصعلحبهـحين643!شةةص!خوعليهايترردكان

بذلك.الخبرم!قتكماالدولةأينالىيهايه!منهانسخة

طماء1دجت(ة!*)

صفحةانظر(19)

صمفةانظر1(ا20)

صفحةانظر(21)

صفحةانظر(م2)

وربما)02(سكرر

اتاادفوأت

ثلاثعنةفي

.(2رغملحق)ةسا!دلابهنهملحقنجتفيما

مذهفيالقامرةفياقامتهتكئول!يتا9وثلاسينى!حاسنةفيياكان

العشابالميعلارابناستاقهمعرمضقفيكارقدفهو!سشصلةمة

.(385صر)نةشاونلاقنو

-،11-
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صديقاسحقبنيعقوبالمحليللاسعدنادرةمنرواهمامنسامد؟تهفمن

لهاعرضوكان(المؤلفآمل)أملهنساءبعضعادحينالدين!شي!4عص
لهذاخاصةا!يرافهقالأقراعا،علاجافاععلاما،فاعياتعلاولصض

اعدادفيودقتهالتمئخيعىفيببراعتهألاشادةمناهاالخبرومؤدى.المرض

ضفيت:رتب!اوفقتناولتهافلعا(ركبهالذياندواءأاللازمالعلاج

"(الملاجتنظيمحسن)

لمعسفةالبيانأبيابنالسديدالشيختأتىحسىمنشامدهماأو
يةالاروشكيبفيوبراعتم!الأوا!فاوؤكر(التشخيص)وتحقيقهاالامراض

بة.اضرووأقراصسفوفاتمنالناررةللامراضحتىنهاوأوزامابمقادير

،والاعابهمالنباتيتهودراوفطنتهالبيعلاربناقكاء.منشامدهماوكذا

يثيرمماللامراضوتحققهالمعالجةفيعمرانالحكيمتأتىحسنمنرآهوما

بمشقالكبيرالبيمارست!نفيبرىءحتىمفلوجامعالجتهقلكمن،بج!لاا
مزمنةكثيرةامراضاهتجل.اعسو،ميولهمحسبلمرف!اهاويىللمنووصمفاته

.(م1).وعلاجهبدوائهأصمحابهاالحكيمفشفىءخفاؤماأعيات

فيوغرائبهالطبصخاعةفيني!لامهذبأسشافىهملحمنشامدهوما

الجنونبمرضمريضماعالجففوالمعالجة،للامراضوتحققه،الم!هاواة

فشفىيسقيهكانالذيالشعيرماءالىالافيون!نمقاديحربافافةالسبصي
ومى،اليسرىفيقويالينىيخافهمعيفنبضهمرثضحالةلعللابهكشفهأو

النبضف!ضنيؤ،ولون،الاطباءمنالكثرعلىيشتبهمماالناسنينادرةحالة

كذلك.وماهممرضالىعندمم

الامرافرعلىالرحبيالرينرضيالحكيماشدلالكيفيةمنعايخهوما

بدمشق.الكبيرالخرريالبيصارست!نفيوذلكللمرفىذلكبموجبيصنفهوما

تكونمماأومنهاالميؤوسالعينمعالجةفيوالدهبراعةمن5،روما

الحديد.عنوبسشفنيلهالدواءيبرنها(الجراحة)بالحديدمداواتها

لشدةالدينرشيدلعمهقيعرني!لاوعلماعلراءمنو!سعهشامدهوما

الهيئةعلمعليهبرسكانحيث،التععيلعلىوقدرتهواستيعابهنكائه

ماشهرنحوقييديهبينذنجز(السماويةألاجرامأحوالعنالبحثعلم)

.!إسنينخمسفيغيرهيتملمه

.697-601صفحةانظرسكرر(211
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وانترجة،أصيبمةأوىلابنبترجعهالمنوانصفحتىبمدالكتابيبدأ

منششها،الىأشارةتحملولا6-،الصفحتينوتحتلوافيةولارقيقةليست

ا!بتثم،(9-7)الصفحاتعلىلكشابهأصيبصةأبيابنمقدمةتأتيثم

الخاصالبا!نهايةفيالمادةوتنتهي(11ص)الاولبالبابالكتابمادة
النهايةتشتملولا(768ص)القفابنبترجمةألابوابآخروموعشر

عليهجرتماعلىالنسخومكانالناسخ3واسالنسخمنالفسأغذكرعلى

ومو(776-769ص)الموأضيعفهرسذلكيليثم،الناسخينعادة

صفحاتترقيمدونالباببدءبترقيميكتفيلانهالفاتةقليلناقصفهر!س

وفيها(792-777)الصفحاتفىلكيليالبابمذافيالاعلاممنعلمكل

الفائدتي.عديمالاعدادسيءوالاماكنللاعلامفهرس

وقعالتيبالاومامعامربالاخعلاءملىءالطبعةمذهخلالمنوالكتاب
منها:النامثرفيها

(!عس-408صانظر)الحاثسيةترقيمفيخعلايقعماكثنا-ا
.(194)صو

.(477عىنظرا)أصلاموجودةغيرحاشيةالىيميل-2

سوءمننابصاخ!طثامثرحافيشرحهاالملفسدأتمعانيفهمفيلخعلىء-3

حينعلىالتبذيرأنهاعلىالبذرقةممنىقهمفلقد(301صانظر)مه!لا

.(30)الخفارةفيهوردتالتيالسياقفيتعنيأنها

.(31)ومواقعهاآ!سائهاالاماكنفييخطى*-4

الكنديالحمنبنالدينتاجاسمعندهفتحولالأعلامفييخطى-5

.الخحوي)23(الخكديالى

1)جد)عبادةبنسمدمعاالصحابةأعلاممناثفينبينيخلط-6

نظرصا(يالسوبيقهلص!الاكبرالج!)معاذبنوسد(للمؤلفألاكبر
.7،9ص-736

.فيرقمادةاللساننظرا

قريةامنمالقسبساسصىفيوموجاليهموسمسكىعنيتحدثحيث118مىانظر
عنيقولحيث4،4صانظروكذلك..قرهمنبالقربب1و(الصسو.ه!ر

كسرالذيامانومودياليلواءني(!كقايعشت!ماملى)انهكنعانوادي
643صك)ىفوالمحصاىممروفةت!ورةوالحادنةفلسعلينفيوموالتتارقطزفيه

الجلاوية.المدنرسةالحلاوبةالمدرسةفيسىل!!رورريترجصتهني

.721-682-692-6،2-637صانظر
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توفيأنهمحصودالديننورولهاةعنفيقولالتاريخفييخعلىء-7

وخمسائة)33(،وستينتسعسنةفيانهايقولئموخسانةوخسين)ربع!شة

حليقةأبيإلد-نرشي!وعولعنقولهوكذلك،الاصوبموالثابمىواكاريخ

وتمهين.إحدىسنةولد4أؤس4يذلأنهخطأومذاوخسمانةتسع!خةالقامرةألى

جعبس.قلعةفيوخعسمائة

كما.؟(،9،هـأم600)المؤلفولادةتاريخمنيشحققل-8

نآنرىأنناحينهـعلى668بحدودجعلهاالتيوفاتهتارليخمنيتحققلم

ترجصتهوكذلكهـ(681)الشاريخ1/ذمبمدوفاتهمكانتلمنترجمالمؤلف

.(34)هـ(685)القفلاين

،حرجولاعنهافحدثوتصحيفاونحوااولءالمعلبعيةالاخطاءافىا!أ

.(*)وخسيرنيفاعدتهابلتتمنهاجلةعلىعثرتفلقد

ونذكربمكانأ.!مصيةمنصصلتهالاسبابمنالجليلشفالمصا!هلتوفىت

منها؟طائفةيلىفيما

ا!شفلوامنأولعبأعلاممنأربعمائةلحواليشاجمعلىاحشوىآ-1

المتاعة.لهذهمكملةضروريةمساعدةىأت.بعلومأوبصناعنه

ابنالمعاصرهيترجمدلماناوموسؤالالذمنالىيتبادرومنا

-607)النقيىابنلم!اصرهيترجململمافىاثم،عنهالخقلكثيرأنهمع
لحاصموحا3تنأصىعنيثالح!معسضفيلوضاليهالاشارةتردولم

المشرصءاصرمنأخبارمنأ!لرافايوردأنهانرللبعضترجصاتهفى

.(35)الفن17قمأعلام

الافتراضالنفيهمسابنلترجمةافنقارناتعليلفيهنايكفيومل

الذينبالعسعادةعلىجرياالجراحةصنيعانيهكانلماأغفلالنفيس

الحقبة(تلكباعمطلاحالجرائحيينأو)الجرابنالىينظرونلا

منالانسانيبالجسمعملهميلحقبا،الاحترامبلهالارتياحعدم

لقفطى

!6!لأ

سنله

ابنألان

كانوا

نظرة

تشويه

(33)

(34)

(")

(35)

.637وعى63،عىالتواليملىانطر

.685وعى667صالتوالىعلىانظر

.(3)رغملحئ-الدرالههمةنهايةفيخاصثبتفيوردت

وفيوالدهـ:واخارموخماره1منأصلرافانجدا&بنرثميدلصهترجمتهففي

الدينرفير!تاوىالجيلىالدينرفيععنحبارا1نجدالدولةلامينشجته

الخ....السيرورديمنأخبارانجد
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التجارب5كشابهنياوردهقدكانوأوفرماوأمصهاسشامداتمصظمأنالا

."(22)ندوالعوا

تمشدوقد،واح!انسعليااسلودأالترجمةفيأصيبعةأبيابنيتبع

الاربعاتالعشراالىالو،احدةالمشر؟بينتتراوحعمفحاتعدةعلىالترجمة

أمط!.بضمةمنتفوأنالىتتضاءلقداخرىترجماتأنالا

كلياكلاماشتغصنلهالمترجمحياةمنكثيرةجوانبالترجعةفييتناول
موطنه،،وم!اصريهعصره-الصنعةتععقهوفضلهمكانته-أخبارهحول

عاداتهوأخلاقهعفته،آ،راتهمننبذ،ثقافته،ومعلميهتحصيله،ومسكنه

ممهم،خدم)وخد!تهمفيكأانممنعرهواعلامبأعمحابهعلاقاتهونوادره

.4وانتابمصنفاتهاخيرلأاكأفيهاخدمالتيوالاماكن

المولدتاريخولا،واللقبوالكنية1/لاسم)كاولالاسمذكريلتقملم

كاملةالترجعاتبعضفيتردقدذكرماالمتفمالمناصرض!ب.(والوفاة

علىالشركيقيجريوقدالآخربعنهمترجاتفيعناصاوعنصريفيبوقد

بصضمنالامريخلوولأالصخاصرسائردون،واحدعففيهفيتوسععخعر
والمث!س.والخواطرالاستعلرادات

ويعارض،وينفيويثبتيناقشبل،علاتهعلىالكلاميقبللامعققموو
علىأصاسااعشمادهمنالرغموعلى،ويفحصويقحفن!ويحتاع!ويقابل
جهتينمنخبرنقلفيتناقضمنأحيانايقعماالىالانتباهلثمديدفانهالمنقول

.أحيافا)62(النساخالىالتناقضويىد(25).مختلفتين

لدخيل:21منلفظمن-آحيانا-عبارتهتخلوولا،فعتوسطانشاؤهأما
كتاب)أقربافيين(الوصغةعى)دستور(السلعلانيةالمنحعن)جامكية

كانما..الخ(نيكش!رولا)علة(المستشفىعن)بيارستات(الادوية

يستمعلوقد،عصرهومصنفات،زمانهانثاءوفي،لما!تلافياستممالهئائما

.697صفحةنظرامكرر(22)

.جالملينوصشجمةنيكا(23)

.المنالسبيلعلى332صفعةانظس(24)

ام!حاب!بنس110/109عىافالمبيلعلىجاليرسحياةفيالخلافحول(25)

.391صفحةفىالكانعلر.جالينوسسيرةمنوافانىالنحوييحيىهنمنقرل

تسلحتىويستسالنساخمنالخلطمذابيكرنوكد!:ذلكيقول(26)
."الامورحقانقعنيفحصلمسنبهاينلحجة
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خاعىم!لولاتفاألفافلايستعملوقد،(دارجالأدر)خاصاجموعا

الخصوصوعلىألالهصرةأفراد،البيتأ(ملبمعنىالدارلفلىكاستععال
وصصر،الشامبلادريففيالمعكيةاللغاتبمضفيشائعهوكماالقوجة
ممخىألاالاعلىمتماعنبهاخرجألفاف!تردوت،الصميدوخاصة

للسلاعلينالخاصةالشحية،والعلاعةالاحترامبدى1بمعنىحدمةمسشحدث

ا!ملوبالى،الاصليمعناماعنالخروجبهايبلغألفاظايستعيلو0010الخ

بمعنى(اكثيرالهايرىو!ان)(لهتظهريبمعنىتوجديه):العاميات

يقعتبل،(27)الركاكةحدالىهتا/رابعبمضتصلوقد.لرأيهايستمع

.(28)النحويالخطأقي

عامفيدا!لهاول3!،لم!783مولرأوغستالالمانىمرةلاولالكتابفشر
م1884كونزبرغفيلهمقدمةنثرثمالقامرةفي(م1882هـ-1299)

عامفيكانللكتابمولرفثرأنمنبيوتفيالنا!ثرذكرهماخلافمذا4

مولر.طبعةعنهـنقلا13م9عاممعرفيطبعثم

.الحياةمكتبةب،ارم196،عامبيروتفينشركأ

ولسنا.الاقبالبصطبعة1965عامبيروتفيأخرىطبمةالىويئسار

الاخيرةمذهعلىنقعلمحيث،واحدة1965بيوتطبصشاكانتاقامانعلم

تمالتيالطبعةتذكرلالحياةمكتبةدارفانوكقلك(الاقباللمعلبعةا

.واحدةطبةأنهماالشكعلىيحملمصاعليهاالطبع

الاولىمولرطبمةعلىاعتدتالآنحتىتمتالتيالمربيةالعلبعاتكل

الجزءالىولهارمولرطبعةالىيشاروبىوكلمانالمعارفدائىةوفي
منها.والصفحة

الابوابذكروانماالاجزااءالىأعميبمةأبيابنيشرلالكتابمفمةفي

اليهامدىأنهالدولةلامينترجقضلاليذكرأنهبنعلىعثرالخعسة

علىحافن!الكتابسرحينموللرفانامذاوعلى(26)ءا.زجأاربعةالكشاب

الىيشارمافيهاوليمىالتقسيم1،ذممنخاليةبيروتوعلبعة..باجزائهالكت!ب

سبعصائةفييقعالكبيرالقطعمنواحدمجلدفيمنشورةفهيالاجزاءحدود

ع!فحة.وتسعيناثننينو

-591-568صفمةانظر(ا27)
-628.

.700-26عفحةانعلس(28)

.32،صمفحة(29)

آ060-601-643-654-6،8-60
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الاسلامية(المعارفدائرةنوردكما)فقهيةلدواعيستحلوفهيكونوالممما

لمهـاصرهقىجمتنبررفكيفالواميالتعليلمذامثلالىالبالاعلمانوانا

نفسه-الوقتفي-تليذاوكانأيضاجرائحياكانالذيالقفابنوتلميذه

.!؟الخفيسلابن

وردتوقد(جالينوس)ككتبمفقودةكتبمننبذاالكتابحوى-2

المقامفيوالثانيالاولالبابينيكتبهمنمنقوأةصغيرةونبذوآرراؤهأخباره

مؤلفهحنينكتبذ"لكومثل..عرفتحيثماالابوابسانرفيثمالاول
غزيرةنقولاتمنهالهكانتالدفيبختيشوعبنالالتهعببوكتب،مشرجمةأو

ابناوكذإالعباسيالعصرفيوالنقلء!بل!الاوالطببأخبارتعلقماوخ!عمة

وغيرمم.الدخواروأخبارفاتكبنوالمبشرجلجل

،الهنديوالعلباليونانيا!لباعنومعلوماتلمعاالكتابحوى-3

المنصورالىانشائهافضليعودالتيالاسلامىالعربيالعلبمدرسةببينورلا

باسقافناالنسخمنهاتد!تساالتىوالمخابعالاعمولوبينبعدهصنوالخلفاء

وتقاليدماتعاليهامنفنهلى!لعهوماالكلالثغفشديدعربيمنبتفي

الاقدآوالمدارسألاصكفريةوررر!4جنديسابورةم!ردممنالمشاحةمناب!هافي

.(26)والهنداليونانلدى

الوطنفيالاجتماعيةالحياةعنوعلربفةمفيدةتفاصيلااورد-4

لوفاةالسابقةالسنةوحتىالجاملىالمصرمنذالاسلاميوالمالالعربى
أطبيبامجلمسوالمنجمينالحاسبينحضورعادةالمثالصبيلعلىمنهاالمؤلف

اختارهفيماومعارفةقبولاالرآياؤمموابداالالبلا!درجالمنأحدايعودحين

القديةاحضارةافيوالمنجمالحابشخصيتيان،العلاج%سو!منالطبيب

كانتفقدمستقلبحثالىتحتاجالمسلعينوالسلاطينالخلفاءعهدوالى

أمورهفيوالمشورةالرأيوموضعالسلطانخواعى!نالمضخصيتانماتان
أوليسىا)حامةالامورفيأو(192-177صأنظر)كالعلاج"الشخصية

ععوريةفشحرث!ابيأنعنالممتصممفهواالذيى3والنجومالروايةاعمحاب

والعنبالتيننضجوقتمولفتح!المنامسبالوقتانلهمقالتنجومهملان

معرضا:تامابو3عخامنممو

؟والل!بالجدبينالحدحدهفيالفمنأنباءأصدقالسيف

كذبومنفيهازخرفمنعماغوهوماالخجومأينبل؟اشوايةأين

.236-309-300-547-2م6صفحةانظر(36)
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يىر،"ماالاالروايةوما،المنجمينكشبالاالعلانيعخاماالتيالكتبفما

كانوالحالسبالمنجمن1مذلأاومؤدى،نجومهمعنوالحاسبونالمنجمونمؤلاء

وتنفيذيةاطاريةسناعبيحتلمذابسببوكانالسلطانلدىلةالمنشعظيم

والسلاطين.الملوكبلاعلات!اعالية

عدممن(لهمتبعاولاضاس)المباسلبنيالرمئميدسخهماكذلكومنها

.(476عىانظر)البسطعلىوانماالمآكأ!االنارقعلىالجلوس

وعارة،(40،ص)وخدمهمالبلاطنساءسكايدمنيكونماومنها

الاطباءميئةمنوصفهوما-المرضعلىمنهاوالاستدلاللبولفحعى

ساشعنمميعيقوماومكبسهماتهمومئما.راالمسلينالاطباءوميئة،القميين

(161)صلزمانهدمثقفيالخيللحومأكلعادةونيكره،الاخرىن!اأصحاب

(308-307-3،3عى)المهخةمبامثرتهمقبلالاطباءفحصلمراسموزكره

..(37)جالينوسأيامضائ!ةوكانتقديمةالالاخشنكتابةأنيوررهصاومنها

كثير.فىلكوغير

وهنهلهمترجمني!لااالاطياءمؤلفاتلاسمعاءكبيرةمدونةلهنمكل-5

وعلمالبحتعلريقفيوعلاساتصوىيناأببينو"حتافاثةاعنليمةقيمة

لكنوزالثقاقيوالبعثوالتحقيقالبحثطريقفيخطرهلهأمروموالمراجع

منبيالعسبالوعلئالممابسببمفقوداعدمماالمتنوعةالملصيةآثارفا

المدمرةأكوأرثأمذهأبرزومندعائمهاأثمنفيسارةللص!مدمرةكوارث

فترةتلأمائمالفربمنوالصليبيالشرقمنالتتاريالمغوليالخزوان
أوروبةثنتهاسريةحربمنالمثصافيهعهـالدولةأواخروالتراجعالضعف

لسابقان2اكإ،!ير)انيطالهالماكىالعربيةالخزائنموجوداتمنتبقىماعلى

والقامرةدا!فبوثمسوالفودمشقحبفيالعربىأوطناحواضربمضفي
امالشقأيمننفسهاحررتالتىوالسريةةرو!سملاالحعلةمذهوامتدت

الانتداباتفشرةحلالامتدتمعللقة(بصيكافيلية)تسلحتوالتىأخلاقي

كنورمنتبقىمامعظملحنهبتوالايطاليةوالبريطافيةالفرنسيةوالاحتلالات

.)ب(الحوافرمذهفيوفكريةثقافية

!رعلاليمسعداء1واوليانىسنربلوسألني":نصهمايقولجاليشوسترجةد(371

يتنالذيبالكتابماهـركا!علىالمجلسذلكفيقلشهالذيالكلامملي1ان
.(115صفحةانظر).مريمابالصلامات

الرحمن.عبدعانشة.وحافرماضبينتراننا:انظر(0)
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بأ!ساءثبتايصحانترجعةكا!نهايةفي،أصيبعةأبىابنعنىلف

المصنفةالعلعيةومهممامعاتهومترجماته،لهألمشرجمالعلمالطبيبمؤأغات

الثبتيصلوت،آثاربضعةأوأثرينأواثرصاحبالطبيبيكونوف

قدرةحولالاعجابيثنمما(38)تانمألىمنهمالانتاجغزيىيبعضلدى
له.والتفرغالتأليفالىوالنئهماطالعطاءعلىاذالافذامؤلاء

الخاصمةوالكتبالمقالاتأسماءبايرادأصيبعةأبيابنيكتفيولا

الموفوعحولكاشفةاضاءاتمنهابعضعلىأحيانايلقيولالترجمةبصاحب

بشفصيلالهامةالكتبمحتوىيورووأحياناكاأمديتولمنالفتولمنوالمعتوى

ويرجحص،حيهلغيرالآثارمذهمنأشنسبةفي4رأثيبديوأحيافا.سفيد

أصيلةا:!اراتدلالتهافيمى5،للباحثمهمةاضاءاتوميرأيعلىرأيا

بدأتالذينيلكالبحثآصولوعلمكاالمراجععلمتأسيسفيالمربأشالى

الكتابتاوتجعل.يثالح!ضبطفيالشروععندالاساسيةقواعدهتدون

وكشبالادباءوممجمكالفهر!ستالتراجمفيمهمةكشبسلسلةمنواحدا

مثيلاتهامنمتصلةثينةوسنسلةالظنونوكشفالملومساشفيالعلبقات

بينها.بارزاموق!ا-ههنا-رصهتالذيالكتابيحتلوالبابامذافي

المملعينالا!لباءوعنالطبررارسعنووافيةواخحةفكرةيعطي-6

طرائقوعنلهمترصمنفيهاعاشالتيالمصوروفيعرهفيوالمصنفين

قبا!منعليهاوالانفاقا،!ختمفياتأنشاءوعن،ا!للابهموتدريبهمتمليمهم

.(40)المعلمينالاطب!ءوبمضوالامراءالسلاطين

ورسالة.كتابا(268)ا!كمدياصحئبنيصقوبورسانلفقانصةبلنت

كفواصا.ورسالةكتابا(1411الحرأمىدرهبنثابتورسانلفوقائة
المانة.نيسالرالشيحفوحاوزت.ورممالةكتاط(131)سلتفق!زيال!

وسقالة.كماياأ0174)الهينمابنوسقالاتفوبلت

.250عىانظر

الكبير.النرريالبيماتصتانانشأالقيمحودلديننورالسلعلانشال9

نف1والقامرةفيالناصريالبيارستاناسنهاالذيني!لاعلاحناط!سلاو
يهتمكانا"لذيالجراحعيهمسىبنعليالوزبروكذلك.!يالعفالبيارلههتان

وال!حؤاو.العامةالاموالمنوغيرهـ3سعلومسخععىسنعليهوألانفاقبأموره

نهاورتبباسهالمروفةالطبيةالمدرسةانش!الذي(الرحيمعبدبنعلى)

كرونها.قاالاتفا!وعلىعلمها4محبوسأولمحافا
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مدهفيالمملوسيروالمعالجةوالتدريبميل!تلاطرائقعلىالكلام؟ان

فيالمصضفا؟ذمصفحاتمنكف!فييردا)كبرىالتعليميةالصحيةالمؤ!س!مات

فيومى،المتعله!نأو.لممله!نالاطباءمنلهمالمتوجملاوضاعذكرهمعرض

وألتدريبوالتعليمالتدريسطرائقاليهوصلتمافىتقلتكادلاصجعلها

مهر!اونصنيجئاشيوردكذلك،*الحديثعصرنافيلهاالمماثلةالمؤساتفي

الملونةبالصورلمدءمالتأليفثيطرائقيملبعضوذكرومكايدممومعابثاتهم
الموضحة.0

عماالنظرض!بوالسابقةوالعهودل!دهكاملةطبيةلاسريؤرخ-7

نفسهالمؤلفاسرةفيالحالموكمامعينةأصرفيب!اأمهنةتورأنتعنيه

أعوضمنمؤلاءلتراجمتنعنيصهأنالاال!صورسآشوفيطبي!ىأمرافهذا
السلعلانمنقريباكانوامصنالمثقفينبعضحرصعنفكرةيمعليكمسشقلة

ألىاصطفةالطبيبمهنةفرهـ،دهاتىاأتش!جالا!تمذهءلىالخاصةطبقةنيو9

طريقعنبالسلطانالصلةمذهلهتتحققلمنتقريباآليةوبصورةتشيحأنها
منذلك-اطرروقدالعلياوالاداريةالسياعيةالمناصبالىيصعدانالمهنة

الححأبيسة9لهاأرخالتىالاسرومن.الايوبىالمعروالىالمخصورأيام

المنىابيبنداودصليعانأبيوأسرة،الطيفوريوأ!هصرة،بختيشوعواسرة

.(42)ريثكوغيرهمالمظفربنالقعبيدالحكمأبيوأسة

الازمخة:تلكفيالاجتصاعيةالهيئةفيالعلبيبمكانةعنيحدثك-8

لاايابقادمموافى،والامراءوالملوكوالسلاطينالخلفاءلدىحظوتهم

(729ص)بانفسهمواعتدادمم(204-201-589ص)لغيرممتكون

،(43)وثرواتهم(653-642ص)مساكخهمفيوالامر،1ءالملوكومشادهشهم

(6،4-751-733-671ص)وأزياؤ!ا!قراءامنبعرضاممرحمتهم

ودعاباتفم.ومعابشاتهمومكايدممثقافاتهم.والذميونمنهمالمسلون

فيالملوعففي6آ8والرازيدرسمجلسوصففي416صأنظر(*ا
وسعهالنبخالعبقبلمنأحرالهموتففالمرضىعلىوالمرورالبيمارستان

معين.دسشوروفقالدواءوتفدج،والغوامالمشرفين

الحكم.بى1بنسم!المجدابىال!ولةافنلتريسمجلسوصمفوكذلك

.703-428-416الصفحاتانعلر(ا41)

-،187،(م25-220)،(178-175)العفعاتالتواليعلىانظر(4)آ

.(520)،(6آ8-6اآز،(589-588
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تجيدكصغة:بايرادمامغىماكانطبيةفوائدمننبذعنيحدثك-9

الفوأقامنزبيدةجبرائيلوممانجة(الثلجعلىالحصول)(ما4ص)الماء

يدماتمه!بيتالتيالر!ئميدمحظيةوأبرائه(208عىالفواقفزالأرعبها)

قطعالىالدمشقيحكمولجوء(188صالحياءبشدةبازعاجها)تمطيهااش

وثدهالننفعم"ومعلىفستقةقشرةفعفالىفعمد،اعيا!ثريانيشت

حتىالمريضعلىامثرافهثمالليلحتىبىدىبعاءالموقعوتبريدباحكام

يشفىحشىالمشخلفةالجلبةحكعنونهاهأيامسبعةبع!الفستقةسقطص
كثير.لكفيوغيرتعاما

وأمراءوسلا!يئملوكفيإلفتةكثنلتواريخمكلاتاريخايع!-10

.والشاممصرفيبيةالايوةالاساءزراوو

وفي(الايوبيينملكحاضرتيأوالقامرةدمثقفيماسةلممالميؤرخكصا

وأبواوهاوساعاتهاومدافنهماوقلاعهاوبيمارست!ناتهمامساج!ما،القدس

ئها.وأحيا

تاريخفيالفائدةعظيمقيم،بابهنيألفكتابانجليمدأنه11-3

الادوبوالثاريخالمامالقاريخمصا!ومنافافياومصدرا،المربيالطب

و،التصنيف،الادبوتاريخانعامبالتاريخصملةذاتكثيرةبمعلوماتيمدناحيث

مظانهفيمذكورالبابامذافيأوررءمامعظمأنالميزةمذهلدفعيحتجولأ

يعرضأنيصكنلاوالتحقيقالتوثيقيعتمداذىاالمؤرخأنافي،التاريخية
.الفائدةعظيمةلمحاتمنفيهوردععا

الحاجةان

المنوفررداءةمن

1(موللر)عصل

ال!لصيابالنشر
التناسهلهل!جو

الصربيةالحضارة

رأيخاوما!فائدتهوعظيمبا!لامذاخطورأيناوقدملحة

علىألمماسااعتهـتوالتى-قلتهاعلى-الكتا!طبعاتمن

المصنفمذاأاخذالىملحةالحاجة،طويلزمنعليهمغىلذي

اليهالرجوعوتيسيير4وخد!تاخصأ-جقيق4فييتوذسلجيد

وتاريخخاصمةالعربيالعلبتاريخفيالباحثينابيبينول

.عامبضكل

لهكانتمنكل:ئالأتالرضيدعندبختيشوعبنجبرائيلخطوةبلفت(43)

سنىويعلبفيهب(لميماكلافعللانيجمرانيلبهافليخا!لبحاجةآلى
الترف"وانمنالمضيفميأهماونظربخيتهموعزارالمتوكلان(شنهموعن)

الحمدفوقعالوصفيقوقمماالعليبةوالروانحوالمشربالمطعمفيالخارق

صلاحعلىبدلالم!لسانينالدينموفقوكانيسيرهايامبمدفنكبهعليهمنه
فريدةرارلهوكانت،والسلوكوالمعلعالمكنفييئابههكاننه1حضالدين

الدمب.منأفابيبهابركةبهاعصارتهايى
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الملاحق:-3

رلماملعق

اصييعةابيابناعتمدهاالتيالمصالهرفي

دتالمؤابال!ل!م

ها،طرانبنأسع!ني!لاموذ!ابحاءوروضةالاطباءبستان

فاتكهمنالمبهشالرفاءو؟أالهكلمومحاسنالحكممختار2

رضانبهنماءلمحطجالينوسلسابرنوانبنعلىضح2

الطبفرقفي

رفوانينعلىالمناض!ب4

زمربنه!لاءيحدالكمسبكاب

علىبنلبركاتاا"بو!الزماناوحدالممفبصتاب

لرىليا

*؟!ئامربط!!حكتىحارصسضاى.)لأخه7

المنجمالبلضتمشر؟را-صف\لأ)8

عماعدبنحمد9ينصاعدمالا!ث.قاتد!ياخش9

اسحاقبنتنوالحكماء؟ءلاص!!واد-10

!وريادلكلمماومالكلمساا11

التد3اسحسبنسحمدالؤلهر!12

*مفو**بنالفرجأدوالصبمفهماح13

سلامبناللقاصمعبي!ابوالاثال41

لدالهه()ابنا؟لحابامممبىين!وسفالكاقةرماله15

اليرونىالرمعانأدبالجوأمرقىالجهامر16

جبراممل**"سبناسالاعلبابمناب17

سنستحسنةوتمريفاتونوادرملحجمعالمعلوانابنفيهقصدكتابومو(*)

قي،لمكتابوموالطميةالكفبمننفولهأوالشيوحمنساعهارمطالماته
علىقرأهالاولالدينمهذبضيخهبخطجقأينمنهأعيبمةبى9ابنى1ور

يته.لموالثانيالمعلرانىابنمليالدينمهنب"الحكيم

.ونوادروملححكميةتعاليقومو("*)

.ابوابعشرةفيالمتعلينمنلا"وانهالفهامقالةومي(***)

.423لهنةفياالفهومآشممالاعلباءاحوالسنشنافيهذكركتاب(!مي***)
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لفالمؤلكشابالمسل!

الر.ماوىبناسحىالعبدب181

سانالخال!والمحفساالهدا19

ليلصراقلاوراام.

السخسىالطمببنأحص!والملامياللهر21

"حسانبنسلعمانجلجلابنوالقلاسفهالا!لياءخبار1منم2

لمجعللانابنالاعلباءدءوة23

اهـ3يىابن!وسفبىاحم!الصيىصصن24

لحشيهبن3اءجمدالدررقرائد25

ا!مسلأريسبدبىاتعبدبىالحسنوالاسشالالحكمم6

ىالقاصالجرجانىءحم!بناحدياتالكام7

"*ثابتبنصنانبنثابتالحكلنابولهنانبننابتالسنابوشاريخ28

بطلانابنتدبيالمحىةالا!لباءنقلعلةنيمقالةم9

دديصاتمالجكانتالتىالامراضأكنس

.المبررالتدبيرالىالعارةبالاروية

بعللانابنأنفيرفوانابنعلالردقيحاب30
البصن(الطب)العناعةتحصيل
المعلمن.عنأوقى

القفعليبنالدبن"!الالعكماءباخبارالصلاءأخبا!31

ادتوخىعليينالمحهمىالممد!يصد/لفرج32

معروف!ء"بنبلصظفرمعروفبنبلمظضحاب23

2ابابىبنأحمدالجزارابن(بايغربالمه!ي)دولةالدولةأخبار34

!قادطسبنسميدالجومرنطم35

الهيئماسنوصشفهسنعهفيماالهيفملابنرلهمالة36
هـ.417سشةحتى

بخ!ولهههمنعهمهمربنعبداللهالصشابوالاطيا*(كنز)او!اس!قملاكساب37

الهينمابنابنالهينم،أ)اوصنفهصنعهفيامقالة38
هـ.419صسةخى

)الاندلمى(بالتهالمؤيدأيامالفه(*

5363هـوالىآ95سنةمنزمانهفيحرتالتىوالحوادثالوقانعفيهدكروق!(*!
.(،71صانظر)عليهتسليقاتهحد1و1الابفيسختاراتكتابهلصله(!ي**
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!لمل

48

49

50

الهيثمابنلكتبالمؤلفوجدهفهرست

429مهنةآخرحتى

المعريةا!رسالة

الفلسفه3اصممتىقى

المضذيا؟فاذ!كهاب

الملوكمراج

وصفيسمياتوالق!المهمنكرا!ديوار
له!علىالجارمهحو!قلوالحروب

إ-ين.اعصظ

الهلالرؤيةفي،قالة

نعيحقىبالمكنونحأ،ف!"-

-؟22-

حفلروأ

العل!أييبنالحزلزعيدين4!ا

ىبا"لفاانصربوأ

لاصتأأبىلمجنصص!بنأحد!!سبوأ

الطرطوممفى

الجلمانىالمتععيدالزمانحكمم

الاصبهاتىحامدبنمحمدالدمنعاد

المهتدس3الكسعيدبنالقفلأبر

الملصرىجيع،ين

علابأبىدنسحطبنر!*!
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لمسل

ركم!ملعق

المشا!ا)الشفهيةالمصادرفي

العلم

الموريالنقانجىالدبنجال

محمدعراتني!لانعمالقاضي

يبلكرا

منمحدانعدر!االديننسص

البضداديالكا!محصدبنالحسئ

المحوىالصضلىالحئعمدلدبناشهاب

سناسمحئبنيعقوبالدينسوفق

النصرانىالقف

رتيقةبنعمربنسحمودني!لاصدب

يصفوببنسبدأبوالدينرضيد

ني.النصرا

عليبنالرحيمعبدني!لامهقب

البفم!ادىالسهلابىبنني!لماسعد
.المواد

ينعلىالحسينبو1الدينعفيف

الموعملى.النحريعدنان

الرحبى.الدينرني

البعلبكي.السني

محصدبنمحص!كعرأبوالدينمهقب

الحبى.الخغرابن

العرخ!يعابدبىح!زةالديننجم

ابذصأبىبنالف،صأبرالدين.كمال
.البنداري

عبسبنالعصيدعبدالدينفسس
ونكامى.الخسرو

الموصلىالرتارمحمدالديننسمى

ءلمىالد!نشرفبنيوسمفالديننجم

.اريالاسفنسحمدابن

البخدمي.ني!لايعب

المنطقيالدينسديد

اعتم!االتي(ات

ملاحظات
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مسلسل

26

33

24

36

العلم

الانميلىسرواتأبوالقاضي

الامددىالمماجيعى3القاآبو

ينعليينه!لاعي!ابرالد!نسحى

الحاتي.العلائيالعربىبنمحد

بنأحدين!حمدمروانبو9ذلقاض

الباجى.كأاللخميالملكمب!

حابند!حمينأحصدالعياسأبو
الاضمبلي.

س3القاسابيلهنقيعرالدينعلم
المهن!!!.الحنقىمسافربنالننىعيد

النامخ.الالقىانعبدابر

ح!فة.بنالقاسمالدبىس!يدو.الده

الزبيينالديننفيمىالقافي

ىقا/!دا(بنف-!ملاعبدبنالد!ناععد

حليقةآبوالدينرضيد

ابيبنعليالسئأبوالدينسيف
.يد!آلاعلي

قلىسالعصنبو1ا؟لدينعه.ليئيد

الف"تأبىنجمالقغلابوالدمنمسى
.اعالمعلوباب*ءالمعسوفالكحال

برنالقضلأبىبنل!لخالدلهنصفى

للاذلهي.ا!خالتتومتصورييأ

محص!بتابراهـ3اسحقأبوالدينعز

.يبلسوا

نلىاالاصدعصرا

!رزوقبنابراميمالدينعمفي

بصليكلهاتمىبنالدسنر!ب

لههمئبالغواالمعروفيي!لالهنال!مكسمي

الرحبيالدينضف

عه:بنعلبالمشدالدينصيفالاسير

ملاحظات

.لعادلك!لاأبنالاكرفاللكوزسر

منانتسالمؤآبحات
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رلهم3ملعق

1965بيروتطبعةفيالواردةالاخطاءثبت

الاطباءطبقاتمنالعياةمكف،دارمنشورات

مسلسل

عرر9

23

لعفحة

24

6آ

106

47،

147

151

203

523

لسعلر

13

؟)تب

باحولصالخطماا

ؤونفيبر.افيبرأو

ى!يلكرانديلكسا

فاعرخاههر

كتاب-كتا

فيفظرتىفظر

)عن(الحرفلهنافسحىاليفدأدي
ويحىالمفدادى

عاءفرفاءفى

الممترلمتوكلاوالمشرلمتوكلا

يعلطيخلظ

الخيزرانانالخوز

شيئاسمدقغرضيىءمصدىغير

بنأحمدبنبناحمد

باتسصيهالمجميسمونه

عموعمر

تجواليى!ا،وحب

وموومي

وبر!وبرا

سكيافحكا

لذيافلقا

نعفتحادعفشجا

-021-
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سسلسل

عرر23

37

عرر4آ

439

الخطماالسعلر

افرأئيما!مب

واقصد

ىب!ملا

الفانون

المظفر

وامروه

القمع

كسر

فى

السرسام

برأ

الكلس

الآمر

تطلع

؟31-

ابا:لصو

الى

م:ر!اعلىالطب

المغربى

العابون

للسظفر

واسروه

القى

تعر

اجرىو

ساملبرا

اءبر

زليننا

لكاسا

لهم
الأمر

فطلع

حظاتط
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الخعلماالسعلسا!فحةسسلل

شتيمذاآ7263

يسالفس39771

مفرج7559

التردد75716

ممقرملةالاخيرقبل759

-132

ابلصوا

مذاتقي

الفراريس

التتر

ملاحظات
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!!ع!هع!الع!!ي!!!حي
براثأ

ملأااآ-ناصإنم!و

!ههءلمنر!هييية!حلع!!ومي!

-133-
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الاغنياءالففراءوطبطب

بالباازهيرلععمدلدكتورا

قأالا.وحقيروأميروفقيرغنيبينيفرقلامعلومموا!كالمرض

.القوي0الجسمفيمنهاالضسيفالجسمفيحدوثااكثىهيبالمرضالاعابة

أكشرجسمهيكونلذلكالصحيوالمأوىوالتساءالغذ،اءيعوزهالفقيرأنوبا

.والقوةالصحةاسبابلهتوافرتالذيالفنىجسممن،بالمرضللاعمابةعرفة

محدووة،الفيعةبو!شلامخشلفلدى،الملاجوطرقالادويةكانت

حينصاولكن،والفقيرالةنيفيها!تحركوكان.الكلفةقليلةبسيطة،دد!لا

ا.لعمومعلىومى،الفجالمالمبلادالىتملالاقعىالشرقعقاقيرأخذت

:علبانمنادأصمبحفقد،اخنالوعزيزةالثمنغالية

والوعمفاتالمحلية4الادوتخاولعلىيقمصرومو،للفقراءطب-

الطبيب،استشارةالىالرجوعدون،الشبية

الشركيب،معقهم!ةوع!فاتاممتعمالعلىيصتعدومو،للافنياءوطب-

الناليةآالمسضوردةال!قاذطيرصنكبيررردعشعهافيويدخل،الشحضيرصصبة

الملوكةم!خلتفرغواوصسيادلةاطباءوتحضيرهابو"شهاويقوم.الشمن
.والوجهاءالمالواعحابوالامراء

المجشعاتفيالتاريخفجرمنذالصماعاتواعمحابالاطباءتمسكزلقد

والاريافالقرىفيأما.الحاكعةالسلطاتتتواج!حيث،المكتظةالسكنية

الصحية.الخدماتسنمحرومةآالشأخرةالشوبعند،تزلولماكانتفقد

الضروريةالمعلوماتتجعالتيالمؤلفاتبعضالرومانقدماءزمنفي!روقد

الرتبكاتونبتاليفهاقامالنىكاللوسوعةوناك،الريفلساكنى
حو!لمد.!ع*!!م!ذمكمد!3اسم،علمهـاأعملىىس)او،!ع،"ا!سحع،!اد3

الموامثيوتىبيةالارضبخدسةالمتملقةالمعلوماتجانبالىالموسوعةتلك

القرنخلال،الريفيالرجلأليها0يحتاجالتيالوصفاتمنكثير"ا،والدواجن

.الميلاد)1(قبلالثاني

.(298)الصفحة-(3)الجقء:مرنسارلجورجالعلماسخمار
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،(يذكر)!نجده،اصيبعةأبيلابنالانباءعيونكنابالىرجمشاواقا

الاولالقرنإعلباءمنومر)روفوساليوتانيالعلبيبعنحديثهممرضفي

،(طبيبيحضرهلامن)عنوانهكتابيوجدمؤلفاتهبين!ن!أ(للصيلاد

ويذكر(المسافرتدبيفي)عنوافهآخرمؤلفالهنبكصا.صقالفنمنويتالف

أطباءمنومو)جاليخوس)3(العلبيبعىالكلامعخدأيصاأصيبمةبى9ابن

معروفومو(الاسقامة12اومدا)عنوانهاب!تكله!ا(لليلادالثانيالقرن
مقالتين.منولهتالف(الممماكينطب)باسمايضا

بعدجاءرومانيعلبيبومو)لهيلقريوس)4(الطبيبعنالكلاموعن!

طبيب(يعضرهلامن)يدعىكتابا41أنأصيبعةى؟اابنيقول(جالينوس
.مفقودةالمؤلفاتمذيجميعأنالا.واحدةمقالةمنيشألف

ا،لفلاحةيمابمثل،ال!باسيرع!لاأوأئلفيفلهرتالتيالفلاحةكتبوفي

الفلاحةوكتاب،(م904هـ-291)وحشيةابنترجعهالذيالنبطية

بنوقسطا،هليابنلسرجيوسمنهاترجصاتعدةوله،اليونافيةأوالرومية

كا!التيالشبيةالوعمفاتمنكثيرافيهصانجدهـ،(311-250)،لوقا
غيابه.عندأوالطبيبوجودعندالمرفىلاسمافالاريافسكانيستمملها

فلهرت،العلبكتبمنناذجعدة-وجدكانأنهلخايشبينسبقمصا

واخشلفتبمواضيعهاالمؤلفاتمذهتثابهتوق!،الميلادقبلالشانيالقرنمنق

بأ!سائها:

ولهذه...المسافرلينبيرت-ادوراثينطب-طبيبيحغرهلامن
نجدلانناذلك،عاصةبصورةالعربيالعلبتاريخفيخاصةأميةالمؤلفات

الطبفي!ئمانعةكاتالتي،الملاجوطرق،ضالامر)1أساءمختلففيها

الاسواقفيمتو،افرةكاتالتيوالأدويحةالمقاقيرأ!ساءتضمكما.يب!شعا

ذلكالىيضاف،والفقيرالغنىعليهايحصلأنيمكنكانوالتي،المحلية

ةص!خوالاولىالاسعافحالاتنيت*تحععلكافتالتىأالوعمفاتسنكثيروجود

الطبيب.غيابعند

المتوقى)الرازيزكريابنمحم!بكرلأبىكانففالعربيالعالمفي،أما

الابق،الموعموعنفمىلهعاكتابينو-ضعفيالففسل(م932هـ-3.م
.(طبيبيحضرهلالمن)نىلشاوا(ساعةبىء)عىبوالااول

.(55)لصفحةا-ا!ولءلجشا

.(153)الهعفحة-(الاولالجرء)الان!اءعيونكتاب

.(5،1)الصفعة-السابقالمصدر

.-361-
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ساعة:برءكتاب

القطعمن،صفحة(13)صفحاتهاعدديتجاوزلاعمفيرةرسالة،ومو

العيدلة،وامالعلبكليةقيالاستاذ،!.داكاد،عدا!ةالدكتوربتحقيقهاقامالوسط

عاموالفرنسيةالمربيةباللغتينونشرها،يىوتفي،اليسوعية9لجامعةا0في

ابىالوزيرعندكخت":الكشابمذامقدمةفيالرازيبكرأبريقول

جصاعةمخاك(كان)و،اطبامنضءذكربحضرتهفجسى،اللهعبدالقامم1

بعفهمهم:قالحتى،علمهنيلكفيبلفهمابمفامرمخهمواحدفتكلم.يدعيهممن

يكونوما،واكوورالاياممرعلىاجتصعتقدتكورصوارمن(تنشأ)العللان

مثلفييكونبلساعتهفييبر)أانيكادلا(تنمكلهطريقةأي)كونهسبيلمذأ

الهمعليل.بىؤيتمحتى،والشهورالاياممنذلك

ذلككل،المتطببينمنحضرمنجصاعة(عليهوافقأي)كلامهفسى

منه.(الاجرةأي)الشىءخذ1و،العليلالىوالمجيءالذهاببهيريدون

فيتبرأالتىالمللجيععلىيشتملكتابافيهأؤلفانالوزيىفسالني

الطب،فيد!شورالكتابامذالأن(العنمةفيالصر)كتابمشلومو،ساعة
."والآبالمرجعواليه،للصوابالموفقوالله

واحدكلفيالرازيتكلم.مرقمغير،بابا29(!!عةبىء)كتابيضم

وفيما.اواتها!دالاناحمةطريقةعر!مأوعنالثعانعةض12الاصأحدعنمنها

منها:كلم!أواةفيالمستعملةالعلرقمع،الامرأضتلك؟سماءلائحةيلى

:الصدماعباب--ا

احجامةا.وعلاجه،الدمفضولفسبمه،الرأسمفمفيكانانا-آ

!ثرابه-اوالعنابمنشيءاخذ-الجيدالمعريالافيونض-الفصدأو

الهميابسة.ةبىالكقمنوضءالمدسمرقةتخاول

وعلاجه:،الحرارةفسببه،السآسوسطفياعالصداكاناقا-ب

بلينالخرقةتبلأو-الرأسعلىوتوضع،وخلوردبدمنكتادخرقةتبلل

يشم-وملحبنفسجبمنالرجليناسفلبلك-وردرمنغيىمنجارية
الريوبمنشيءيتناول-الخلفيالموضوعالخيارلبيؤكل-الخيلوفر
الحاسفة.

وعلاجه:،البلغمفسببه،الرألهمىمؤخرفيالصدإعكاناقا-ب

البلغم-يتقيأحتىالحارالشبتماءيئر!-الفجلوساءبسكشحبين.العليليقيأ

.فيبرأبأيارجيتفرغر-الاعلجأوالكايلكالامليلجمنمثيئايتناول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العين:هيجانقيباب-2

.بالينوعللاءالمعريالافيوتوعلاجه،الهـثسىفيالمشىسببهسكون

الامليلجمنبشيءيكتحلأنوعلاجه،النارقىبالجلوسسببهيكون؟أو

الكابلي.

:الزكامباب-3

الماءعب:وعلاجه،وإحدةكلماعةفيثمفاؤمايصبالتيالعللمنومو

راسه.على،النارعلىمسخخةكشانخرقةوقعو.أ،المريضيافوخعلىالحار

:الاسنانوجعباب-4

وتدقبالماءوتبللبقعلنةتلف،الجبلربيبمنثلاثاوأحبتاىيؤخذ

الصرسكرمنقيراطينوزنيؤخذاوآ-العليلسنعلىوتوضع،حجر!نبين

والقطرانالناليةتستصملأو-ألضرسعلىوتجملبقعلنةوتلص،العتيق

.الناروكي

حديد:بغيرالاسناتلهلعباب-5

وزنمنهويجول.يلينحتىشهرمدةخمسخلفيقرحاعاقرينقع

الوقت.فييقلمهفانه،الصليلالضرعىعلىشيرة

البغر:قيباب-6

بنادقويجعل،الرصلبألآسفأعلر،1معق!يو،بزوريربيبيؤخذ

الفم.فيترضع

نيق:الغوافيباب-7

الكلب.خرءمعالشوتبىبيتغرغر

العلق:فيتشبثاذاالعلقفيباب-8

قب،البافلاءفييكونالذيالذبابمن3دريؤخدأو-بالخلبتغرغر

.بيتغرغرو،خمربخلويحل،وينخل

:الشقية،فيباب-9

كلب.بعظاميبخرأو-فاب!طبيبخرأنعلاجها

381-
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:العرعقيباب-01

وتعجنتدق.وبسفايج،وعاقرترحا،(أفيون)أوافتيمونأيؤخذ

.الطمامقبلالجوزةمقويتناول،يتوش

الافن:فيوالطنينالبويفيباب-11

.الاذنفيويقطر،بالماءالجيدالافيونينقع

:الرعانباب-21

يىعفمنه.الذيالجانبعلىمحجمةتوضع)و-يانيلهثالانففيينفخ

البواسير:فيباب-13

كارمنهدافقورنفيهوطرححباعملوان-لهئهـاميلوفطانقبوزنيبخر

أبلغ.

النواصير:فيباب-41

.الحالفييبرأفانه،الاخضرالتوتياعليهبذر

العتيقة:البراحاتفيباب-15

وبتم،المدةفيقطعالجرحفيوتوفع،عتيقبقري!ممعننيفشيلةتغصس

.الجرحالتحام

الطرية:الجراحاتفيباب-16

،والكافورالكابليوالامليلجالبلاك!صعغمسحوقمنيجمقيوفحع

وعسل.منبويلين

ضربة:أوسقطةمنالاعضاءعنالوجعينمبماباب-17

يحبل.آرمنىو!ينومغاتوماشوصصبرقاقيا9!نيتألفمسحوقيؤخل

.تولدتالتىالخفرةفتذهب،الالممواضععلىويطلىالآسبماء

ووجعه:النارحرقفيباب-18

بدمنيخبل،وحناءووردونورةاستنجمردمنيتألفمسحوقيؤخذ

-129-
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:المفعدةخرو!افيباب-91

وشبجلخارمعوتخلط،تنخلووتقفتحرق،فهاوقرثاةظلفيزخذ

عاحبويقعد،النارعلىقليلبماءتطبخ،وآسرمانوقشرووردوعفعى
.المعلبوخذلكمنالمرشحالماءفيالداء

القولنج:فيباب-02

المريض.يتحلهافتيلةمنهاويممل،ثحمهاويستخرج،حخظلةتؤخذ

الكزبرةمنيؤخذأنذلكوعلاج.وكربمغعىنيلكمنث!حيأنهالا

يىشع.النارعلىوتعلبخشعيركفكل،الرمانوحباوياوالكراوالكمون

.ويشربالعسلبمربىويحلىلمزيجلم

:الصبيانزصيرباب-21

لبنكلويسقى،عشيقبقريبسعنويعبنيدق،وكمونالرثادب
أمه.

:الصبيان(اسكالأي)خ!فةيباب-22

أمه.بلبنجديأنفحةمنيسقى

:(البطن)القلبوجعفيباب-23

بعسلويخلطناعصاق!ي،يروجرببلديوزنجبيلخضرأحبةلؤخذ
ويلصق.

البطن:بعقللهيماباب-24

صباحادرممنصفويؤخذ،الوردبماءويعبنبق،خشخاشقشر
.مساءوآخر

النسا:عرقباب-25

فيسهل،حباويمملويتخليدق.أبيضوسورنجانسقطريصخر
.مراتلهستالىخمصى

:الخدرثماباب-آ6

وطليا-شر"اباينغالقطران-بهويضم!بريتيخلطالسرطا!رماد

به.ويمرخالزيتفييقلىالحهمظلشحم
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والتعب:الاعياءفيباب-27

.شتاءالحارالماءوا،عميفاالباردإلماءيصب-دمنبايالاظافرتعللى

:(الميوانعند)الجربفيباب-28

،(الدابة)وتغسليومينأويوم،الماءفيويخقع،البريالترمسيدق

به.يدمنالخسلوبصد

:الشتاءفيالعكا،لهاعرضاذاالاطرانفيباب-29

فيه.ألاعلرافوتوفعملحكففيهويطرححارماءيؤخذ

يمكن،الرازيبكىلأبى،ساعةبىءكظبأنلنايتبينسبقما
طبكتابيسغىانيصلحكعا،والسريعالاولىالاساففيكتاياإعتباره
ير.وبسهولةتار؟"يصكانمماميفيهالمذكور.الادويةجميعلأنالفقراء

طبيب:يعضرهلامنالىكتاب

أبىابنفيكره.الرازيزكريابنمحم!بكربى1سزلفاتجلةمنومو

فيوتوسع،الامراضايضاحمومؤلفهغرضان":(5)!لاقوأعميبعة

ويعسف،الموجودةيةبالادويعالجأنيمكنوانه.علةعلةفيهوذكر،القول

."(الفقراءعلب)بكتابآيضا

منمكروفيلمهمصورةنسخةالىسشند(1الكتابمذابدراسةقصتلف

الاصلىالمخطوصدأما.بحلبالمردىالعلميالترأثمعهدمكتبةلهامحفوف!

عدد(ول3.ء3.23)رقمتحت،بلندنالعلبلتا.ريهخويلكممعهدفيفعحفوف!
نسخىالخط.اسطس(1،)انسطرة-وسطالقطع-(،5)اقالاورا

تصمب،م!ثومة(،ه-47)الرغمنالاخيرةالاورافن9الا،جميل

اما،للناسخاسميوج!لا.عليهاالحبرلعلخاتمنكثيرلوجود،قراءتها

.اللامورالبلدةفيهـ،1891عامفهوالنسختاريخ

يلى:مامذاكتابهسفمةفيالراقيركب.وبأيقول

توجدتكاولاوأغذيةيةأىوتصانيفهمفيذكرواالاطباءفضلاءرأيتلما"

بالاغذيةاضالاصعلاجفيوجيقةمقالة(جولأنفأحببتالملوكخذ/ائنفيالا

بهاينتفعأنأحرىليكون،والخاصالعامعندالموجودة،اكوورةوالادويحة

.1353)صفحةالنانىالجزء-الانباءعيونكتاب(5)
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سعيهم،اللهشكر،مشايختتبتوقد.ومرتحلهممرحلهمفيالناسأكثر
ولهسيف،علاجاوعلاجا،علةعلةذاكرا،ألهمفلهالىالبدنأعلىمنالننولفي

وأمأله،ومابكريمانهالئوا!حسناللهمنراجيا(الطبيبيحضرهلالمنا

."(وعلولهبصنه،والفملاقولابصوابالتوفيئ

لهيضعلمكما،فصولاوأبوابأومقالاتالىكتابهالرازييقسمل

سعرفةالمراجععلىيسهلفهرسالهيجملولم،جانبيةوأخرىرئيسيةعناوين

فيالواردةالابحاثأممعخاوينيلىفيعاوسأنيكر.فيهالواردةالمواضيع

تلكعلىالحاويةالاوراقأىقاممراعيا(طبيبيحضرهلامنالى)كشاب

،:المرافميع

المواضيعالور!رلهم

.الحارالصداع-الراسأسراضفيالقول-المقدمة

.السعالكلالصداععلاج-الحاراعالصدايهيجسعا3

الصفراءيسهلما-العد،روخعثونةالبعلناسهالفييسشععلما4

لا!سلاوبنفع

ألاص!اغقربانمنينفعما-العرعصاحببهيغتذيما6
.الخمارمنيكونالذيالصداعمنبهيخفعما-والشقيقة

.ال!ماءوعلل،المزمنللصداععلاج7

.الباروةوالعللوالفالجالسكتةعلاج8

.واروالدالسدرفي-حرارة4!مكاناذاللصرعيةأدو9

السرذاويةوالامراضوالماليخولياالكابوسمنينفعما-المقيات10
والخارجية.الداخلية

."الهذيانوقسكين،النومجلب،وتىعليبهالراستبريد1،

حمىكل،السرساميخما-النفسوخبثالتوحشءنينفعما12
.والسمالالنزلة-وحرأرة

الرمد.في-الذكروفسادالسباتفي13
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المواضيعأورلهةارقم

العين.أ.مراضعلاج18-ا4

والافف.نالانفيتاع،رلا-الافىأمراض2.-ا8

ينثبماإخراج-والخوانيقاللوزتينورم-الاسفانمعالجة2ا-20

الفم.في

الثوعة--الربو-الهممال-الموتبحة-الزكامعلاج24-22
.الدمنفت

.المعدةأوجاع-اللينيكشروصاالسلفي2،

-العلمامقيء-الشخمة-الوالهقالمعدةفعف-الهضمسوء28-26
.لفواقا

.والخفقانالقلبأوجاع-آ9

.أليرقان-الاستسقاء-الحارالورم-لكبدألموجاع-30

النفخ-ولاالزآقيوالطبلياللحعيالاستسقاء-الطحالأوجاع32-21
والقراقر.

34-33

36-

37-39

39-

حمى.كلالؤلمفة-الامعاءسحج

.المقمدةواوجاعوالنههمقاقالبواسرفي

الحفن-القولنج-ا)جواسيريسقطما-المقعدةخروجفي
المسهلة.

وحقنوحبوبجوارش-القولنجيحللممجون-ملينشيات

مس!لة.

الالم.وتسكنالرياحتفشفر"ازج

برل-المدرات-البولحرقة-الحصاة-والمشانةالكلىأوجاع

.الدم
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الورقؤرلهم

43-40

46-44

48-

49-

ضيعالموا

عس-حرقةبلااليولكثرة-فيهعطشلاالذيالبولكثرة
.البول

الارحامأوجاع-العلمثكثرة-الاحتلامكثرة-المنعظات

الخصيةأامراقى-الحبلعلىيعينما-ا)سحمأمراض-والحيض

والقضيب.

والقفيب.الخصيةمراض1-الحيلعلىيعينما-الرحماضأمرا

الفيلراء-الدوالي-لاا)نساعرق-المفاعلوأوجاعالنقرس

دأء-الضعرتساقطعلاج-الخضابا.نواع-يخةالقأدوية
لسعفة.واازلحقا-الثملب

الكلف-الليلقعل-الخفمنالحادثةالنفاطات-،السحج
الحكة.واالجربوالنمش

.الجقأم-البلخية-صليرأ-لاسودواالابيغىالبهق

القروح-المزمنةالبلخية-القويا-الحصف-الشرى
.لام!لاوا(لجراحاتو

الكلب.عض-والحياتالرتيلاءنهش-العقسبلسع-41

2،-

2،-3،

الز،رفيخ--البنج-اللفاح-يحالذرات-!غيسنعلاج
.والكماةالفعلس-الدفلي

المدني.قر!لا-ألنافض-الخ!حمى-،الحعيات

زامخهنيالمعروفةالامراضمنصضا،ا"ذمكتايهفي،ازيالرايتر!لم

سبقهمنمخحىتاليفهفينحاوقد.ممالجتليالمستعملةالارويةعنوتكلمالا

مبطثمالرأستصيبالتيألامراضبعلاجالكلامفبداالقدامىالا!لباءمن
نيلكبعدوانتقل-التناول9ءضاءثمالبعلنثمالص!رلهصيبالتيالامراضالى

الزينة.اادويةباسميعرتكانطوموآوالشرالجلدأمراضأدويةالى

وأنقانالكلبوعضالحهـئراتلسععلاجفيالنافمةالارويرطةذكرالىوانتهى

المعروفةوالنباتيةوالممدنيةانحيوانيةالسومأنواعمختلفمنالمتس!مين

عمناف1ملاجفيالمستمملةيةألاىوبعضبذكركلامهتهى1واخيرا.ا!يت

المدفي.والمرقالحبات
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مجموعةذكرماالتيالامراضمنمرضكلجاتالىالرازيأوردلقد

عنتختلفالادويةومذه،الامراضتلكعلابخفيتستعملالتيالادويةعن

حيث،عقاقيرعدةشكيبهفييضمفبعضها:وجوهعدةمنالبعضبعضها
جانبالي،انوالميزاالاوزأنوجوديستدعىماوتلاا.معينةبنسبتدخل
زيالر،1ذكرماالتيالطرقأكثرأنالا.الضروريةاليميدليةالادواتبعض

منها!يأ،اثنهناوواحدعقارمنأكثرتتعللبلاكانتالامراضلمعالجة

يحففولكي.وأوزانلادواتالحاجة!ون،!ريعةوبطريقةبسيطدواء

لكل،أوردففالمنا!سبالدواءعلىالحصولمشقةالمريغىعلىالرازي

مجموعةاستممالهايمكنبحيث،بالتأثيرالمششابهةالمقاقيرمنمجعوعة،سرض

.الحالبحسب،ضردةأو

الادويةأشعاليمكئبحيث،تأثيرمابفةالمذكورةالادويةوتتفاوت

مزمنااوشديداالمرضكاناذأأما،المبتدئةالمرفيةالحالاتفيالخفيفة

...تأثيراأشدادويةاجلهمنفينتخب

ا!عوبي:المغربفيالاغنياءوطبالفقراءطب

صوربناسبةحافلامهرجاناالشهرمذالهاالتونسيةا،لجمهرريةأقامت
باسمالمعروفابراميمبنأحمدمومشهورقيروانيطبيبوفاةعلىعاملف2)

للحعسول!ممعيتففالمهرجانبذلكالاشتراكعلىعقمتو،ينا-الجزارابن

أجعلهالكى،ترساوقحغقلمالتي،الطبيةارالجقابنمؤلفاتبعضعلى

لبحثي.مرضوعا

مواضيعفيهاطرق،تافل،ؤملامنكبيرةمجموعةالطبيبمذاوفمعلقد

ورسالة،كتاببين،الثلاثين،الباحثينبعفىبهقاماحعاءحسببلخت،شتى

.مفقودأكنرهاأنال!

لابنيوجد،اصيبعةأبيابن1ذكرماالتي،المؤلفاتبعضبينوسن

بموميةيو!الاوالعقاقيربعلمىمبالثرةعلاقةلهاكتبأربمةارالجزا

.المفردةالادويةفيالاعتادكتاب-،

المركبة.الادويةفيالبخية-كتابب

المسافرد1/زكتاب-ب

وا!لساكين.الفقراءصبكتاب-د

اسمتحتذكرت،المفردةالاىويةابدالفيصضيةرسالةالىبالافافة

العربية.باللخةتنشراوتحققلممؤلناتوكلها(العقاقيربدلإ

شاقتمرؤ،اأبحات-145-
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،المؤلفاتمذهض!بتضممصورةنسخعدةعلىالحصولاستطعتلقد

الوطنيةالمكتبةمنعليهاحصلتالمسافرزادلكتابمصورةنسخة-اولا1

مخطوعلةعننقلتحديثةلمخعلوطةصورةومي(2884)الرقمتحملبباريس

الديحموقراطية.الماتيافيدرسدنمكتبةفىمحفوفلة،قديمة

ومماوالمساكينالفقراءطبكتنمابمنمصورقاننسخت!ن-ئانيا

لص،الامفربيةاحدامعا،بباريسالو!لنيةالمكتبةفيمحفوخلتينلمخطوطتين

هـ.986لعامنسخهايختاربورو(6844)رقمها،لخطوا

نسخهاتاريخويعود(3038)رقمها،والمنشأالخطثرقيةوا.لشانية

هـ.1052لمام

ومي،الاولىالنسخةأنلىتبينالمذكورتينالنسختينمغارنةولدى

ما1،فيهاالمطموسةوالجملالكلصاتمنكثيرلوجود،القراءةصعبة،الاقدم

الاضافاتمنكثيراادخلالناسخأنالا،الخطوافحةفهيالشانيةالنسخ

كعا،الاسلوبحديثأصبعبحيثومصطلحاتهالكتا!متنعلىوالتعديلات
الموجودالنصنعتبرأنيمكننالذلكالكتابيةوالاخطارالتغيراتض!بتارك

علض-المشرقيةالنسخةفيالواردالنصمنالاعلالىأقربالمغربيةالنسخةفي

فيالاوراقعددبينعا،ورقة(29)الاولىالنسخةفيالاوراقعددبأن

ورقة.(،5)الثانمةالنسخة

والمساكين:الفقراءطبوكتابلمسالهرازادكتاببينمقارنة

المركبة،الاىويةفيالبغيةكتابسنالمقارنةاجراءفيأرغبكنتلف

الاولأناعتبارعلى،ارالجزالابنوكلامصاوالمساكينالفقراءطبكتابوبين

الاولالكتابأنالاالققراءطبفيصشلالشانىأسا،الاغنياءعلبيمثلمنهما

المقارنة.لاجراءالمسافرادزإبكشابالهاسشبداالىاضعلررتلذلك،مفقود

ويعودي.واممهاالجقارابنمؤ،لفاتأمخهرالمسافرزادكتابيعتبر

اللغةالىبترجعته،عثرالحاديالقرنفي،الافريقيقسعلنعينقيامالىذلك

الحقيقيالاسمنيكردون"داحن!ءذ*!ح*!!ءرر*م"الحتاللاتينية

ولم،واورباالاندلسبلادعلىالكتابامذاشهرةاقتصرتوقد.لمؤلفه

العربي.ال!المشرقالىتمف
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دعتهالتىالاسباب(المسافىزاد)كتابهمقدمةفيارالجزاابنسرحلقد

ذكرهماعيونفيهجععناكتابا،سلامتكلناأدتهأدامفألفت!:فقالغليفهالى

طرقفي،سرممومختعرتجربهموصحيحعلمهممكنونمن،الاطباءأفاضل

الرأسأعلامن،عضواعضوا،الجسدأعفاءفيتعرضالتيالادواءسداواة

وافحاامخشصرابينامسلكاوجصعهتأليفهمننلكفيوسلكت.نيم!علاألى

تذكرةويكون،الطالبعليهويقتصر،تالرافيهلينظر،مفسرامشروحا

."طبيببهالمحوجدلاالتي،البديعةارالبل!فيللمسافروراداالمامرللمالم

المسافر(زاد)كتابهقيارالجقبناماذكرالتىسةالمفهمقبينقارنااافى(و

طبيب(يحضرهلالمن)كتابهفي،الراريبكرأبوذكرماالتىمةالمفوبين
صبيعثلالاولالكتابانالا،المطرو،*المواضيعبينكبيراتشابهانج!

.الفقراءطبوالثانيالاغخياء

المسافر(راد)منمخطو!لةلخسخةصورةعلىحصلتننى9لههمبئفياذكرت

ورقة(339)المخطوصدمذهأوراقعدد.بباريسالوعلنيةامتبةفيمحفوفلة

المسافرزادكتابيتألف.سطرا(19)المسعلرة-سع02*3را5الابعاد

تصبالتيالامراضجميعارالجزأابنفيهااستوعب،مقالاتسبعمن
حكلسب،مرضكلوم!اواةوأعراضأسبابذكرسع،لقدمهسه1رمنالانسان

التالي:الترتيب

الاولى:المقالة

وعشرينخمهممةوتضم،الراسفيتعرضالتيوالعللألادواءفيهانكر

فيهاوانتهىوتشققهصرالمفوتناشالئعلبراءعنبالكلامفيهابدابابا

.والخ!روالرعشةجش!اوواللقوةوالسكتةالفالجعنبالكلام

الثانية:ا!قالة

وعهمثرينخعسةنيالامراضفيهارتبكاالوجهفيتعرضالتىالادواءفي

فيهاوانتهىفالفم،فالانف،فالاذن،الميناضأمرأعنفيهاتكلم،بابا

الوجه.فيالكلفعنبالكلام

الثالثة:المقالة

أولها،باباعشرستةنيرتبتكاالتنفمسآلاتفيت!رضانتيالادواءفي

السمالكأواللوزتيناللهاةوأوجاعالخلقفيامالاورأوتفجرالذبيحةفي
وأخيراالثدميينفيالمارضوالورموالغشيالقلبوخفقانالصدرصاض9و

الابعلين.نتن
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الرابعة:المقالة

أو،لها-باباعشرينقيرتمت،والمماالمعدةقيتعرضالتيالادواءفي

والفولااقوالجشنماالعطشثم،ابوالنراالعلعامشهوةوبعللانالابتلاعسرفي

الديدانوأانواعكالقولنجالمماءأمراضعنبالكلاموانتهىوالنهموالتخم

.المقمدةلهمترخاءواوحوقىوأورامسيرلبوااو

الخامسة:المقالة

يبدأ،باباعمثرينفيمرتبة،والكلىالكبدفىتعىضالتيالادواءفي

تكلمفم.فيهتتشكلالتيوالاوراموالسددالكبدمقاجسوءعنالكلامفيها

عنالكلأمالىوانتهىالكليتينواالصحالوأمرإض4والرقاثالاستسقاءعن

.البولجهانرأمراض

السالس!ة:المقالة

!كلم:باباعشرينفيمرتبةآالتناسلآلاتفيتسرضالتىفيالادواء

الىانتقلغ.والانثيينالقضيبوأسراض،والانعان!الباه"سفعنفيها

ومرضالنساعرقعنالكلامالىوافتهىالمرأةعندالتناسلجهازأمراض
.النقرس

السابعة:المقالة

فيهاتكلم:باباثلاثينفيمرتبة،الجلدداخلفيتعسضالتيالارواءفي

أصيباوالسموممنشيئئمالهئربمنوعلاج-الحعىأصنافعنارالجقاأبن
منالجلدأمراضمختلف!داواةعنالكلأمالىافشقلثم.سامحيوانبلدغ

ويكون.والشقاقوالجرحقر!لافيالقولالىوأنتهى،وبهقوبىعىجذأم

الكتابمذأتسميةان.بابا(156)الكتابمذافيالابوابعددمجعوع

لهمهلة،التركيببسيطةأدويةيضمبأفهيظنالاتسانتجملالمسافربزاد

وجدمكانأيفييت!اركهاأنللعسافريمكنعقاقيرفيهايدخل،التحضير

أمراضمداواةففي،لذلكمخالفاجاءالامرانالا.وشحالهحلهخلال،فيه
اضأصوفيكاواللعاباتواللضوخاتالادمانمنكبيرد!عذكروردمئلاالجلد
واصلاحهاالب!ناخلاطولاستفساغ،والخضاباتالغسولاتاستععلالشمر

ولهضم.والسكنجبيناتوالحبوبو.ألايارجالمملبوخاتارالبنابناستمعل

وأالسعومولشعديل،الجوارشن!تأصناتاستععلالمعدةوتقويةالاطععة

الاشيافعنعهمهامنكاا،والترياقاتالمعابنمنأشكالملاوعمفمنهاالوقاية

أمراضفيالمشملةوالسعوطات،العينأمراضفيالمست!ملةوالقعلورات

الفم.ضأ"رمافيالمستعملةناتوالخراغروالسنو،الرأس
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وحفظهاتحضيرمالأننظىا،الثعنغاليةمهيأ-صيدليةأشكالوكلها

ال!ديدةالعقا،قيرثمنغلاءالىبالاضافة،المنعةفيومهارةزمنالىيحتاج

شكيبها.فيالداخلة

من،ال!اديللفرديعكنلاالمسافرادزاكتابأنلنايتيينسبقما

المسافركاناقااما.سفرهحالةفيبسهولةمنهيستفيدأن،العمليةالناحية

متنقلةةيل!يصبمزوداالخاصطبيبهبصحبةوكاق،والامراءالملوىطبقةمن

زادكتاباعتبارفيعكن،اليهايعتاجالتيةيو!الاوالعقافبرمخشلفتضم

خا،صة.بصورةللعلبيبصفيدامرجماالحالةمذهفيالمسافر

عيهاعللقآخركتاببتأليفقامكل!نلكاالامربهذاالجننارابنشم!لقد
يلى:مامغدمتهفيوذكر،(والمساكينالفقراءطبكتاب)اسم

الامراضعلاجفىكتباوضعواالرجالعظماءينكثيراارأيتاني!

الا.أملللعنايةمومابحسببذلكوعنوا،البدنأعضاءقتمرضالتي

اليه.يحتاجعماقعرمنومنهم،الحاجةارمفلهاواكثوأوذمنمنهمأن

جصيعفيتعرضالتيالارواءعلاجفيكتابانلكعلمتعفمافألفت
فسادمنوأخرجت(الحاقروقوتالمسافرأدزا)ولسيتهالبدنأعضاء

،خبرهالبل!انفيفشاعوالتمليلالتقييدقباحةومن،والتعلويلالتكليف

وأملالفقراءمنكثيرارأيتلماأنىالا،أثرهوالحكماءالاعلباءعندوحسن

التىالكتبساشعن،وغيرهالكتابقلكمنافعادراكعنيعجزونالمسكنة

لفقر3،الصحةالىالمريضورد،للاصحاءالصحةحف!فيالحكماءألفها

التىوالصفةالكفايةفيلهاالطبيبيقدرالتىالاشياءوجودعنعلاقتهموقلة

،ناكعندفالغت..والادويةةبر!الاوالاعلعةأعني،اضالاصفيتكون

كلفة،وأيسمؤ/ونةبأخفوجوومايسهلالتيالادويةفيكتابا،علصتهتمصا

والمكنةالمفيرةوالملل،الناسمنالعوامعلاجالاطباءعلىحيخئذفيسهل

وبولسسودياسقوريد،1جانينوسكنب!نجصعناماالتى،الاىويةبهذه6منها
والله،ياباصبمينقيهاورتبنا.الا!لباءأفافلمنوغيرمم،ط1،رقوابو

.،..بنهيصفون!اعلىالمسنعان

الجزار:لابنوالمساكينالفقراءطبكتابفيذكرماوردالتيةيو!الامننماذج

اكثسبهايمابالتى،الصمائمةالامراضمنمجموعةالجقارابنافتخب

وعلاجالجلدبأساضمنتهيا،الرأسمنجتدئاوفقيرهمغنيهم،الخامى

التيالمحالجةوطرقاالادويةعنالنماذجبمضيليفيماوسأنكر.السموم

.مقاكتابهفيارالجقابنليها71لجأ

زيت-خلمعالورددمن:الحرمنيمسضالذيانصداععلاج-1

.الرأصعلىفقطباردماءيسكباو-خلمعزيتون
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عنبأوالرجلةساءتسبقكيضاف:ائديداالصداعكانان-2

ورقأوالبريالخساوالحصرمعصارةأوالقوعلبأوناقعلوبزراوالثعلب

والملح.والنعلرونالصبرمنضاديصخعأو.الابخسةأبرالكرم

ال!هوناح!يستعمل:المفرطالبردمنيمرضالذي،الصداع-3

سوسن--اقحوان-شبت-بابونج-صزنخوش-غار-سخذابة،الآتية
اسفنجة.بواسطةالرأسبهيبللبعضهاأوالنباتاتمذهأحدسعلبوخيسشمملأمو

ملينة-القيفال-حقنةفصد:ضربةأوسقطةمنالرأ!سوجععلاج-4

معلبوخو.أ-الرمانوقشوروعدسآس:فيهطبخماءالرأسعلىويصب
الخمر.معا!كمفرجل!علبوخأو-المسلباءالورد

البصلأوبالخردلكل.!لا-الشعرحلق-مسهل:الثملبراءعلاج-5
.التوتورقأو

زبيبمسحوق-وخلملح-البحرماء:بالقملالاصابةعلاج-6
الترمسمنقوعماء-وخلقرحاعاقردمن!عالفجلعصارة-خلمعالجيل

.والسذاب-الغاردهن-مرارةكلالفارورق-زيتمعئمبت-خلمع

ورقماء-والكاكنحالرعلبةيرةالكنماءفيهايقعلر:نالاقلوجع-7

احدمعورددمن-الجاريةلبن-الثملبعنبماء-البيضبياض-القرع
حلو.لوزدفى-السايقةالمياه

-السقابكليغليزيت:البردمنالعأرضالافنوجععلاج-8

-الفاردمن-الزيتمعالفجلقثرعصيرالرمانقشرمعالسذابعصارة

.والمرزنخوشالسذ"بورقمعيغليزيت-الثوممعيغليزيت

يسخن-البصلماءيقعلر:القيحوسيلانوالطنينالسمعثقل-9

مرارة-صبيبولمعالمرا،للوزمسحوقبالاذنويقعلرالرما!قشرمعالبول

.الكراتلهاءسعالضأن

من:ضماديصشع.والخنازير(نكاف)نالاقخلفورمعلاج-01

ورقةأاوكتانبقر-الثوروروثالشاةر!ب-العسلمعالترصسمحوق

زبلاوالبقرأخثاءوالحلبةالباقلادقيق-الملحمعالشلبعنب-واصلة

وزيتالغلاموبولوالمومالرعلبالقفتمعالشميرلة2نخا-الخلكلآالحصا

.المصباح
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-رض)العليوربعضمرارةبمالعينفيوالصشاوةالظلعةعلاج-11
(سلحفاة-ثور-تيس-دب-ارنب)الحيواناتبعضصرارةأو(ديك

ال!سل.كلالبصلعصارةبهايكتحلوالرازيانجعصارةاو،لس!لاكلتخلط

عمبر-مكثصالرمابنماء،فيهاوالحمرةالوارمةالعينعلاج-12

به.ويكتحلينعفحتىيمخنوماءوسكر

وتوضعا!يجتسحقآسورمنوخصرالفضةخبث:الاففقروح-13
لطوخا.وتستععلحرارةعلىوتكثففخاراناءفي

يتمضمضأوويعللىبعسليمبنووررأحص!سأق:السلاقعلاج-14

قشور-الخلاليهويضافالخمرأوألماءمعيطبخوآسزيتونورق.به

.عللاءولسشعملجيداتسحقسمسمدمنكلالنحاس

معالسذابماء-سكركلوأاعوارهالبلسانحبمغلي:السعال-1،

عسل.كلوسذأبوحبقتين-عسل

الاصطركدخانأو-المحرقسال!رقلادخانيئمم:الزكامعلاج-16

صرةفيويجملالبرشيسعق-البريالثومأوالسندروسىأواللبانأو

.عفرانبالقيكتحل-دخانهاويشتم

الخارجةالفستقتشورتوفمع:ارةوالحسوالععلشالقيءعلاج-17

الفوتنج-مطبوخيسقى-الرطبةالكومةأغصانتمضغ-ثهصربهقبلالماءفي

العسل.معالمعلبوخالآسوحبالسفرجلعصارةيعطى

ماؤممايشربواليابسافمعالسذا!يعلبخ:المخصوالخفخةعلاج-18

الجاورسيقلىأو-،الشرابمعوالنانخواهالجقروبزرالكراويايعطىأو
...البحربماءيحتقنأو-حار،1بهويضمد

وحبالكرمةقضبان:(الاسهال)الاختلافاعناتعلاج-19
تطيخأو-والعفعىالمدسيستمملوكذا-ماؤماويشربتطخالسماق

دقيقمنضصاديوضعاو-الزبيبعجممسحوقويمعلى-بالخلالباقلا
.الرمانوقشروالعوسجالهمنمعبر

المنخرينفيوتنفخوتسحقتحرقالبيضقشورجالرعافعلاج-20
-خارجمنالانفعلىوتوفعوتعبنتسحقوعفصالبيضقشور-بأنبوب

علىوئوفهمعبخلاصفنجةتفمس-النخاربطينمخلولمطبجبسينالجبينيعللى

ال!لة.صاحبانفالىمنثاالبخاريرتفعحتىمحصىحبر
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أج!ها،منوعفتالتيالمللعلاجفينافعاكشرهاأرويةمنجنعانيمذه

صنغريبةعلرقالى،والمساكينالفقراء!لبكتابهفي،لجأررا،شجلاابنأنالا

بالنسبةالفاثةعظيمالطرقتلكممرفةان.والعلمالعقليقرمالا،العلاج

وعندالتاريخعبرالعلمابهذاصتالتيالمراحلبمضتثللانها،اطبالتاريخ

.ال!لاجفيالمستمملةالعلرقتلكمنبعضايلىفيماوسأذكر-الشموبمختلف

الارتب.بشمريتبخرالبدسوجيعالرأسمنالبررلطرد-1

س9رجلدمنقطد4الرأسعلىيوفعالباردالصع!اعلعلاج-2

خرقة.فيمصرورةالهدمد

به.ويطلىيتبقويخلطفيحرقالضفعجلديزخذالثصلبداءفي-3

مسحايحبمدانالثصلبداءمرفععلىرؤوسهاوتشدخالذبابيصادأو

.جيدا

فيالعارضالريححللت،الزوقاكلسحقتاذا،ورىانبنات-4

.(ديسقوريدس)الافن

الصمم.لم!الجةالاذنفيوتقطرالزيتمعالخنافسىتقلى-5

كاأء،الخنازير.بهمنرقبةفيالحمللسانأوالحاضاصولتعلق-6

وخل!رمادماواخذواحدفدرفيافراخهمعالخطافأحرقاىا-7

.(بسديوعقور)والصشاوةالظلمةفيينفعبهاكشحلوبمسل

وأدقالمرآةمظمنهاتخذانا،قا،ربأسودصخرومر،السبجن1،-8

.(ارصطاطاليس)البصرضعففينفعفيه،النظر

الخوانيىفيفيفيدالحلقفيوينفخوينخليسحئأبيضكلبخرء-9

.(جاليخوس)

.(السامر)الرعافقطعو"اشتمفيعليهرشاناالحمارروث-01

،الامرأضمصالجةفييستسلونهاا!مهملافناكانالتيالادويةصننعاذجمقه

،ة1اوا!ملافنفيوتطورحديثةادويةمنحاليانن!امدهماجصيعبانعلعا

.مال!سلاوعامالماثتيععرهيتباوزلا
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العربه4الترانيةالمصالهر

ومؤلفات!(1المتطببين)تراجملهما

نمعادةكمالالاستاذ

الهـلومتاريخفيالملياالدراساتدبلوم

فتوحاتهمبالمسبأ،للميلاد632لعاموالموافقللهجرةالما!ثرالمامفي

وا!ممسةمخاطقعلى3نفوذبسطوافالعربكانعاممائةءنققلفترةوفي

وسوريةالنهرينبينوساوأفغانستاننوايرالسخدبلا،دشملتالمالممن

واسبانيا.الافريقىوالش!الومصروفلسطين

حضاريولتراتقائةلحضاراتالصربلهواجهةالفتوحاتمذهر)افقوت

مجالاتهافيالحضاراتمذهكلالتفاعلفيافان!فعوا،الجذورمتمدرعلصي

التمييزتعرفلامفتوصةبو!قبوبخاءةبايجابيةالمختلفةوالاجتماعيةالعلمية

واخر.دين!بولا،وأخرىأمةبين

معروفا!كانماافبثريالعقلأفىرهماتثلبالمسوليسشطيع

الحضاراتبتلكالمتعلقةالهامةالكتبنقلمنلهمبدلاكان،الممورتلك

وا.لامراءالخلفاءمنسدعوساكببرانشاطاالترجةفنشعلت،العرلجيةاللفةالى

ل!علم.المحبينياءالاثروسن،النفوفىوقوي

الاغريقيةللمؤلفاتخاعمااما!تمااولراالمترج!ينانأبالذكروالجديى

ايهملوإن1دونالعصورقلكفيثقافينفوذمنلهاكانمابسببوالهلنستيه

مندية!نلهموالمماعرةالفيمةالاخرىللحضار؟إتالرئيكلصيةالمؤلفاتترجمة

وغيرما.وفارسيةوصريانيه

الب.علميتصاسلىالذيموالتمبأتمنظورلابن"بر!لالسان!تاموسفيجاء

يأواحدآنياالعلميةالمهنلمحتلصالراولتفيانىالتىبالمفهرمستعبوكلصة

مصا.ومخبرلهاوص!لمااب!بلعكانالمتعبن1
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هذهتمثلواقدبالمسكان(للميلادالتاسع)للهجرةالثالثالقرنوفي

الهجريالرابعالقرنوفي،المبدعاوناتياالععلاءدورألىوانتقلواالملوم

فكثست،مثيللهايسبئلممناملةعربيةعلعيةنهضةميلادالتاريحخخهد

الضروريمنه!مصبح1مما،الاصيلةوالمربية،المترجمةالكتبوتنوعت

وذلكبصؤلفاتهمفر!تووالمصاعرينالقدماءال!لماءلحياةتترجمكتبتأليف

عليها.الباحميناطلاعلتممهيل

شملهاالتيالمجالاتمنالطبيةالعلوممجاليكونأنالعلبيميومن

بالملماءتعريفاتتضمنفهارسبعثابةميالتيالكتبمذهمثلمؤلفياهتمام

ومؤ،لفاقهم.وأنتاجهموحياتهم

العلماءعنم!لوماتنابأكثرلهاتينالتيالفهرسيةالكتبتلكاوأمم

ةص!خو،متأخرةعصوروحتىالعصورأقدممنذالعلبيةالمجالاتفيععلواالذين

مي:ومغربهالعربىالمشرقفيبالعسالملماء

النديم.لابن"الفهرعست"كتاب

جلجل.لابن"والحكماءالأصلباءطبقات"كتاب

.أصىيحب!ةأبىلابن"الاطساءطبقاتفيالانباءعيون"كتاب

خليفة.لحاجي،والفخونالكتبأساميعنالظخونكشف!كتاب

:،،النديملابن،،الفهرستكتاب-1

التراسيةالكشبفيلقبهويىد،اسحقبنمحمدالفرجأربوموالنوريمابن

ال!امثر)للهجرةالرابعالقرنفيعاشأخرىتارةالفيموبابنتارةبالنديم

.م099هـ/380عاموتوفي(للميلاد

بوجهتفيرمانستطيعولكننا،بالضبطتاريخهايعرففلاولادتهأما

هـ/340عامفيكانأنه"الفهرست"كتابهفيذكراطديماابنأناذ،تقريبى

كانعمرهأنفرفشاافافا(2)عنهموياخذويناقشهمبالعلاءيلتقيم9،1

معالمناقشةمنيمكخهالذيالعمروهو)عاماعثرينحدودفيالوقتذلكفي

وبالطبع.م932/ـه320عامحواليكاانتولاوتهأننستنتج(العلماء

نقصانا.أوزيادةسنواتعدةالخعلايقبلالاستنت!جمذافان

علهرأن/1721طمع.د!جترناتحقيقالندجلالهن"الفهرمتانظر-ء12)
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والوراق،وراقا،محمدبناسحقيعقوبأبو،النديمابنوالدكان

كانالنديمابنوالدفانوبالفول.كتبتاجرتعنيكلمةالشراثيبالمفهوم

مخطوطاتاكآنذاك!هاوكانت،الكتبفيهايبيعبفادفيكبيرةمكتبةعاحب
اليد.بخطالنساخونيحنرما

فييساعدهالمكتبةتلكفيوالدهمعحداثفمخذالنديمابنعملوقد

بعضها،استنساخوفي،أخاصةاالمكتباتمنبشسائها،بالمخعلوطاتتصوينها

وبيمها.استنساخهاعلىالا!ثرافآو

فيوموالقرأ،نحفن!،الذمنمتفذكيانمضأتهمنذيمالن!ابنكان

.(3)العاشرة

.والدهمعبهايشاجرالتيالكتبمضمونعلىبالاعللاعشفوفاوكان

التىأوبالكتببالمؤآلفينقائصةبعولحباتهمنمبكروقتعنذبداأنهويبدو

يكودأنا\لمحتملومن.فيه،العمللتسهيلوالدهلمكتبةدليلالتكونلفوما1

واحدةكليخصص(البطاقاتنصطعلى)اقاأورانلكبعدنظمقديماثاابن

ا!"والتيالكتبوأسماء4"لصبمختعرةشجصةيضمن!،ا،ؤلةيىمنلواح!منها
المؤلفبذلكيتعلقمماتصلهمملوماتايهاليهاويضيف،كتابكلوموضوع

وكتبه.

اقالاورامذهمنكبيرةدا!عأالندجابنلدىتجععتانوبعد
4مقالات"سمامافصولفيوبوبثافيهاالواردةالمهملوماتجمع(البطاقات)

أنجزهالقي"القهر!متكتابذلكمنفكان"فخوناسماهاأبوابمعالةولكل

.م987هـ/377عامالنساخالىودفعهالخديمابن1

منبولا،سنوأتئلا:بحواليوفاتهقبلكتابهأنجشأنهي!نىاومذا

فيعملهمعكانبل،والدهمكتبةفيوقتهكليمغىلمالنديمابنأن"القول

الاصفهاني،ا،لفرجكأبىزمانهفيمشهورينةنأسابعنالعلمبتلقيمهتساالمكتبة

الخدايمابنأنويبدووغيرمم)4(الصيرفيسيدوابي،المرزبانياللهعبدو)بي

والمرجح.يضا1بفدادمدينةغيرفياخرىأمننةفيالمخطوطاتعنيبحثن،3

علصيةحركةشهدتاالبلدتينماتينانباعتبارمراراوالكوفةالبيرةزارنه9

كولوممبا/0791جامصةع!عالفهرستلكتابدودجبايارالالهناذترجصةانظر(3)
المقدمة.من17/ىع

كتابانعلر(4)
+طح!"ط!3آ،ء!،-*!4!+6لأ!4!ءلأء!ء4!ع(!ذأطه34"ء3+ا(ءح2)

م./المقدمةالاولالجزءمن17صفحةخ8،8*6،!"!،7حلأ،ذ!3!5ح2ء*"!لا-33اك،970
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حاكمهاكانالتى(سورية)حلبارزاوأنه،للهجرةالثانيالقرنمنذراسعة

ابنأنا!لؤكدومن"فيهاناشطةثقافيةلحركةاعياداىنا!محلاالدولةسيف

بينلهاحاكماالحمدانيالدولةقأعركانعندماالموصلعلىيترددكاونأتيما

فيالنديمابنويذكر.م968هـ/358وم929هـ/317عامي
ن9منبدولا،للكتبجاسينأناساالموصلفييقايلكانأق!الفهرمست"

وذلكالكتبمتاجرالمكتباتبهذهوأقصدالموصلمكتباتزوارمنيكون

.(،)بتكمنلهيروقماوإثراءفيهاماعلىللا!للاع

المعرفةمجالاتمخشلففىوكتبلمؤلفينذكرا"الفهس!ست!كتابقضمن

والشعسوالشاريخوالشريمةوالنحواللفةفيعرهخىالعصورأقدممخذ

والميكانيكيةولاالكييائيةوالطبية،-الموسيقيةالهندسية..والعلومهق!)او

واللمرفة.الملمحقودمنذلكوغير(الحيلعلم)

المجالاتأكثرفينمبرز.موسوعيينالعصورك!تعلماءمنكثيركانولما

بذلوت.كتابهتبويبفيسهلةفيرتبدوالنديمابنمهصةفان،العلمية

عنويتفرعمقالاتعشرعلىمحتوياكتابهفجاءالمجالمذافيممكنجه!كل

رئيسي،بهـنوانمقالةكلخعىوقد،"الفنون!سماماأبوابمقالةكل
فرعي.بعنوان"فن"وكل

المقالةمنالثالتالفنالنديمابنلهمحصصففللمتطببينويالنسبة

منصنفوهماسصاء9ووالمحدثينالقدماءالمتعاجبيناخبار":بعنوانالسابمة

ألفوما.التيكشبهمفىكركلمنهمخعسينمنيقوبلماترجمةفذكر(6)"كتب

الاالطبيةالصلوممجالاتفىاو!معللذينبالنسبةضئيلايبدوالمددوتا

ترجماتتمالنديمابنأنتوف!حماله!رعانبكامله،الفهر!ست"قىاءة9ن

فقد.أخرىلملومخصصمتفعنولفي،المتعلببينمنآخركبيرلمددو!ؤلفات

الثانيالفنفيحنينبنواسحق!ممنانوابنهقرببنتابتعنالنديمابنتكلم

أثخيننكركما.للصتطببينيخصعىلمككانيخماأي،(7)السابعةالمقالةمن

المقالةمنالاولالفنفي(8)الكندياسحقبنليعقوبطبياكتاباوعشرين

صنالثالثالفنفينجدو."والمنطقيينل!لبيعبنولمللفلاسفةوالمخصعىالسابعة

وقسعلاوالكنديالبطريقلابنوالصسدلةالسصومفيكتبا(9)الثامنةالمقالة

.ازيوالرأالهندك!وناقللوقاابن

(،)

(6)

(7)

(8)

(9)

.19/ص1جالمس!رنفس

1197/ان!لصعلمع-نىار!نلمازا0يشلحااتجددفارتحقيئ"الفهرستءنظسإ

.331،343/ىعالمصدرنفس

.318/صالمعطرنفس

.379/صالمعمدرشفس
-156-
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بكاملهاخصصتوالتي،(10)الكتابمنةرث!املاالمقالةوأما
الصلومفيبرزواممنفثرلستةترجمةعلى-احتوتفقد،للكيعيائيين

مذهوفي،والفضةالذمباكالخسيسةالمعا!نتحويلصخاعةوفيالكييائية

والكيميائيةالطبيةحيانبنجاد!كتبمنا!جكبيرعدد،مثلا،المقالة

.!11)حياتهعنمفصلةترجمةمع

ترجمةفيهأناقول؟الفهر!ست"كتابمحتوياتعناحصائيةوكفكرة

من/260/ولحواليكتابالافستةشحوا)ىوقكرأمؤلفألفيعنيديقلما

يخبغيأنهعلىالقبائلأسماءمنمائةمنيعربولماوالبلد/انالأماكنأسماء

مؤلفين،مننكرهمنكلحياةعنوافيةترجماتيقدملمالخديمابنانالقول

ذكرجاءكما.واحدسعلرأوواحدةجعلةسوىبعضهمعنالكلامثضجاوزفلم

لانتاجهمأولحياتهمترضيحآيدونالفلانىامللعاتلاميذأنهمعلىبعضهم

بالمعلوماتلاملائهاالسطوربمضمنبيضاءتىكتأمكنةوهنالك.ىل!لا

الفهرسترفعبمدا!!اعأئتىالاخيرةالثلاثالسخواتانويب!واللازمة

الامكنةتلكاملاءيتطلبهاالتيالم!لوماتعلىبالحصول"اتسمحلم،للنساخ

الفارغة.

تاريخيامرجمايبقى"الفهرست"فان،النوأقصهذهمنبالرغمولكن

المؤرخينامتصامأثار،افياوالببليوغراألييوغرافياصءنجالفيوموصوعياماما

فلوغلغوستافالحالمقامفقد.الميلاديعثرالتاصعالقرنمنذوالباحثين

مذألأنونظرا.وطب!هانكتاب1،تبتحقيقم1871عامفيق*3،ح!لا+*ءآ

التحقمق،فيو،لاعتعادوجديرةوأضحةمخعلوطةنسخآفذادلهتتوفرلمالصالم

،1938عامإلمصريةالعلبعةظهرتوعند!ا.بالاخطاءمليئاتحقيقهجاءفقد

فلوغل.طبةعنالاعملطبقنسخةكافت

الجامعةمديىكةلأ!!4ع!ك!هدودجبايارالأستاذقام1970عامويخما

لكتاببالانكليقيةشجمةأعهمدرفقدمشكوربمملبيروتفيالاميركية
.ولندننيويور!فيمجلدينفيعلبعهكولومبياج!ممةمعلبمةتولت"الفهر!ست!

وقد.الكشابالهذاوواضحةقيمةمخعلوطةنسخالىالترجمةمذهاستندتوقد

قيمةو!ثروحاحواضى،للفهر!ستالعربيلعتنترجمتهالىالعالمامذااضاف

ابمى1الايىد!جقرفاالسيدقام1971عاموفي.مفصلمةفهارساكاضافة

مستنداطهرأنفيوبعلبعه"الفهرست"لكتا!ا)مروىالنصبتحقيقالجنسية

برومماالآنحتىالممر،وفةالنسخأفضلمنيعتبرانمخطوعلينالى

.425-417/ىعالمص!رنفس(10)

.423-420/صالمصدرنفس(11)
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ف!!،ء"!حء،آألبتىجسترمكتبةفيالموجودالمخطوط-ا

"331،برقمالجنوبيةايىلخ!اعاصمةدبلئفي

اسطصبولفي1934برقماث!ابى!عشهيدمكشبةفيالموجودالمخعلوط-م

كامليشكلانلهنهعا،مختلفينمكانينفيوجودمعارغمالمخعلوعلاناوهقان

والخوعالحجمفيمتعاثلورقوءلىالخطبنفسحرراوتالفهر!ستكتاب

وافح.مقروءلكم!نبو

علىواحتواؤماطباعتهاأناقة،تجددرفاللأصتاذالطب!ةمذهوميزة
.الكتابمذامنالامصتفادةالباحئينعلىتسهلمفصلةفهارس

جلجل:لابن،،والعكماءالأطباكأطبقات،اكتاب-2

لقبه.موجلجلوابن،حسانبنسليمانىاودأبرموجلجلأبن

ا!جاءمعاففسهعنجلجلابن-كنبهاالتىالذاتيةالتوجمةالىوبالالهمكتناد

،م944/ـه333عامول!جلجلابنفان،ألاباار)21(لابن،التكصلة"كتاب

ابنوموفيهوأفتىوأتقنهسنةعشرةأربعوعصرهالطببدرأسةبدأوانه

الابارابنأنالا،بالضبطمعلومفغيروفاتهتاريخاما.وعشرين)لمربع

هـ369عامالمولود(13)"البفونشابن"أقجلجلابنعننقلالنايذكر

نأفرفخافاذا.جلجلابنتلاميذ!نليكونقرطبةالىطليطلةمئحضر

عثرةستعمسهكانعندماأستاذهيدعلىالطببتملمبأ"البغوفشابن"

نأأيم995/ـه385عامالأحياءمنجلجلابنيكونأنمنبدفلا،سنة

التاريخ.مذابم!توفيجلجلابن

يمنى،والم!ا"لجةالتشخيمىبئ!ؤونامتامهجانبالى،جلجلابنكان

ال!وانيةالنباتاتتفسيرفيكتابوله،وبالادويةالعلبيةالحشانشب!رالمة

العينديوسقوريدسالفهالقي7ء(ع+ءلوع،،ح!الحشالهشكتابفيردةالو،1

سبقوقد،ومخسبهالمربى(الممثرقفيواسةشهوةلهكانتكتابموو.زربي

نشرالذيالقسمفي"الان!لسانةتاريخفيالصلةلكتابالتكملة"كتابانعلر(12)

!لبعالذيالاصللهنمفقوداالقسممذاوكان،1915عاممدريدقيالكتابمن

.1883عاممدريدني

عاموتوفي1199/ـه59،عامولدالبلخسيالقعبدبنمعدموالأباروابن
تون!.فيقتلو!كياسئومحدثسؤرخ.م1260/ـه658

وتوفيم979/ـه369عامولدا!طليعلاىسحمطبنسميدموالبفونثىابن(13)
.م1052/ـه444عام

-؟،8-
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ا!صعقبنبرال!رجمةوصححاليونانيةمنترجمهن.أباعميلبنلاطمطفان

كتابترجمةأعيدتوقد.(للصيلادالتاسع)للهبرةالثالثالقرنفيوزلك

الىاليوفانيةمنالأولى:مرحلتينعلىذلكوكانالآندلسىديوسقوريدس

قبلمنالعربيةالىاللاتينية!نوالثانية،نبكولاالرا.مبقبلمناللاتينية

وكان.شبروطبنصسدايالطبيببرئاسةالأندلسيينالمتطببينمنمجموعة

بالنعىديوسقوريدسكتابمننسخةأرسلرومانوسالق!مطخطينيةامبراحلور

اتبعهانمم948هـ/337عامالناصرالرحمنعبدالخليفةالىمديةاليوناني

وجودلمدماللاتينيةالىبترجمتهاليقومم9،1/ـه34*عامنيكولابالرامب

.(41)الاندلسفياليونانيةيعسفمن

الأندلمى،فيالهجسيالرابعالقرنفيىث!اعجلجلابنن1نىىتقدممما

ومن.دا!فبببىالمسالمشرقفيالنديمابنفيهعاشالذيالععرنفسفي

عام،والحكعاءالأطباء!لبقات"كتابهأنجقجلجلابنأنالصدفةغريب

كتابهالند.يمابنؤم!نجز9الذيالعامنفمهمىومو(15)م987/ـه377

عنه.الكلامسبقالذي"الفهى!ست"

ومؤلفاتهم،المتعلببينتراجمفييبحثانال!ابهنمذينكلاكانولئن

برممهالفروقبعضبينهمافهنالك

بكاملهجلجلابنخصصه"والحكماءالأطباءطبقات"كتابان-آ

يم1الندلابن؟الفهرلست"كتابانأحينني،المتطببينومؤلفاتحياةعنللكتابة

وافرعددومخهمالطلمصيةالمجالاتمخشلففيالعلماءمنيلجرلعددشاصتضمن

ألفوها.التىالكتبأسماءذكرمعالمتعلببين!ن

ال!ربىالمغربفييؤلفنوعه!نكتابأولموجلجلابنكتاب-ب

العربى،المشرقىفيالا!ممبقيةفغللهيكنفلمالخدجن+اكتابأما،(الأندلس)

باسمم910/ـه298عامالمتوفيحنينبناسحقألفهكتا!فلهور!مممقهفقد

الآنحتىالمتوفرةالتا،ريخيةالأدلةوصسب(16)"والحكماءالأطباءتاريخ"

بالعربيةكتاباوفمعالاسلاميةالعصورفيمؤرخأولموحنينبنا!ممحقفان

وتصافيفهم.المتطببينلتراجمخصم!4

ء!ونا"كتابانظر
-الحباةمكتمة.رنا

الأطباءعدتات"انعلر

ال!امره/نمةالشرللانار

قىمخعلوعلهمنهسوجد

بالاشجمتهامعوعلبعها

نزارتحقيشميبمة1أبيلابن،الأ!لباءعلبقاتيخالأنباء

.394صفعة691،وتبي

الفرنسىالممهدطبعمهميدفزادفىحقيقجلجللابن"والساء

المقدسة.من(يو)عفحة1955

روزنتالحققها.الههمسبولباثاعلياوغلوحكيممكتبة

.؟954لمامالسابعالجننءكهـح!مجلةفينكليقية
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على،امرباغيرمنالأطباءعن،هر!اعمفيجلجلابناعتمد-ب

علىفهرستهفياعتمدالنديمابن!أحينفي،لاتينيةأصمولمنعربيةترجمات

اغريقية.أصولمنال!ربيةالترجمات

قبلاسبانيافيتعتلاتينيةاصولمنالمربيةالترجماتتلكأنويب!و

كانتاللاتيخيةاللفةأنفور!ملاومن.عصرهوفيبغليلجلجلابنععر

يمرلههامنوجوديفرالتىاليونانيةاللغةبعكس،هلا)ذنآاسبانيافيمعروفة

الذينعددفيهكانالذيأسمرييالمشرقفيذلكبعكمسالامروكان.منا&

اللاتينية.اللفةيصر!منترةمع،كبيرااليونانيةاللغةيتقنون

رغم،العوبىالمضرقمنمصادرعلىكتابهفيجلجلأبنيمت!دلم-د

المؤل!الكشبانتقالأنويبدو.عليهامعللهـايكنلمأنهعلىيدلا!م،وفرتها

ويؤيد.جلجلابنأيامبايتهيكاناسمانياالىالعربيالمشرقمنوالمترج!ة

يعرفلالممنرقيةالكتبانتشارآنمن(17)،!ضنجلجلابنذكرهماذلك

حكمالذيالناصر)81(الرحمنعبدالاميرعرفيالا(لسالأونفيي!جبشكل

لسبعةترجمةكتابهفيجلجلابنأورر.للهجرة350حتى300عاممن

قبلادريىالنبيعهدمنبءاطبقاتتسعفيوصنحفهمالمتطببينمنوخمسين

الاغريقمنلمتعلببينالتراصمذهمنوثلاثينواح!اخمىأنهونب!.الطوفان

واسبانيا.أفريقيامنءلملطكانالباقىوالعدد،المشرق)و

فريعيا9.فيكانواممئجنبلابنلهمشجمالذينأنالملاحندوسن
منبمدفياعرفواوت،ال!ربيالمشرقيممروفيريكونوال،واسباني!

جلجل.ابنكتاب

نأوهو،كبيرةتاريخيةقيصةلهبخب!4كتادفيجلجلابنويدنا

خلالالحكمبنمروانالامويالخليفةعهدفيترصالبعريالمتطببماسجويه

س،السكندريالقسعين9بنن!51ايف1ؤ!نكناثاللهجرة6،،64عامي
للانتفاعنشرهعلىالمزلزعبدبنععرلخليفةععلثم،العربيةالىالسريانية

مبكرعهدفيبدكالمربيةاللغةالىا)شرجصةحركةأنيعخيومذا.(19)/هب

علىرىاتاوفي،الهجريالآولنالقسعنتصفمنذأي،الاسلاسيةالمرحلةمن

لموالترجمةالعربيةالملعيةاصركةاأنفيبهموالمتأنرينالمستشرد!نمنكثبر

فيومساعديه2وابنهاصحقبنحنينيدعلىالهجريالثالثالقرنفيالاتبدأ

.المأ!ونالمبا!مسىالخليفةألسهمهالذي،ببغدادالحكصةييت

.97عىسميدفؤارتحقيئ.جلجللاسنوالحكاء،لأعلباء!لقاتكتابانعلر(17)

هـ317عامضلكأاميراكان،محمدبنالنالثالرحمنعبرالاعرالخليفةلممر(18)

.0،35م،ءحتىحلافتهواصترتخلافةتهامار

.61عمفحةلههمي!فؤادتحقيئجلجللأبن،والحكماءامحباءألاعلبقات"كتابانظس(19)
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جلجلابىدكره!فقد،كتابهفيجلجلابناليهااستخدالتىالمعادرأما
،م885/ـه272عامالمتوفيالبلخيمشرلأبي"الألرف،ككتاب،"؟فت

أوروسيرسباولوسالاصبافىللعؤرخ"والحروبالدولوصف"وكتاب
ويسميهالميلادبمدوالخاسىالرابعأقرنافيعاشالذيثهمم!لال!"هك"ة!ك

الذيسا43"،ح*!انقةالقرو"وكتاب،(02)"مروشيوش"جلجلبنا
ن!بالأصلومواللأتينيةالى(21)طد!ح3"حايرونيمالفي!مىترجمه

لايسيدور!الحوليات"وكتابكاقيساريةا!مقفأالقيصرلأانييوسبيوستأليف

بناماذكرأتىىوكتب،جيليةثأسقفةدآ3ء4دا33ي37ءقالالاشبيلى

كتابه.قيجلجل

أيضااعتدبل،فق!المكتوبةالمصادرعلىيعتعدلمجلجلابن9نعلى

ةع!خو.لهمعاعرلىيئومؤرخينومتعلببينعلماءءنبالمساعسرويهأخبارعلى

الحرانى،كيونسالاندأممىالىعادواثموأفريقيابىالمسالمئرقفيعملواممن

بعضوفي.(22)وغيرهمالفقيهوسليمان،مالكبنيحيىزكرياوأبي
ففي،اصماءمميذكرلماشخاصعنمرويةمعلوماتجلجلابنينقلالاحيان0

3"..بهأافقمنعنهحدثخي":قالالقيروأنيالجزارابنلحياةترجمته

عنهالمرويأنوالمرجح(23)4..حدفنيالذيقال"آخرينمكانينفييكرر

لس.الاتالىعادثمارالجشابناعلىتتلمقالذييقبىبنععرمو

اصيبعة:أبيلابن(،الاطباءطبقاتفيالأنباءعيون،،كتاب-3

يونسبنخليفةبنالقاسمبنحمد1العباسأبوالدطينموفقومو

.جدهلقبالىنسبةأعميبعةأبىبابنعرفوت،ربىالخزالسعدي

فيوتوني،بسنتيننلكقبل،ومام.3/ـه600عا.دمشقفيولد

.م9621هـ/866معاخدص

المستنعر!الصكم"الأند"لسىالخليفةزمنليالعربيةالىمروصيوشكابتىص(2.ؤ
علىاطلعجلجلاينيكونأنبال؟ـه366خى350عاممنحكهرإمالذي
سنها.ونقلجةالتس.مذه

العربيةالىترصالكتابمذاانويبدو.الرجانيرونيمجلجلابنيسهب(21)
سنأحديذكرولمالرجةتلكتصلشال.جلجلابنعصرقياللاتيتيةمن

موجورة.مخطو!لةليعرفاكرماذوردوت!،حلحلأبنسرىالمسلبطالمؤرحين

.الفروانفينافعبنعقبةجامعمكتبةلي

/علبعجلجلابنكتابمنالمقدسةالىالرجوعيكنو/التونيحالأسثلةمنلزيد(22)
سيد.فزادتحقيئالقامرة

.89صمفحلاالمصدرنفس(22)

الثامنالمؤتمسابحاث-أ61-
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بدمشقولدالذيأبوهكانفقدطبيعلعيجوفيأصميبعةابىأابننشأ

الدينرشيدعمهكانكصا،للميورطبيباأي،كحالام1179/ـه،7،عام

بلاطقيثمأيوببنبكرأبىالمادلالملكبلاطفيم!خالشهرةواسععلبيبا

آنداكالكائنينالبيما،رستانينفيعملأنهالى4بالاضاذ"المعظمالملك"،ابنه

.(24)المربيةاللغةمنتعكنهالىبالافافةوالتركيةالفارسبةويتقنبم!نمق

تلمىفف،أعميبعةأبيابنفيهيعيشكانالذيالملعيالجوالىوبالافافة

ومهذب(2،)الرحبيالدينرفىممهم،عرهفيكبارأساتذةعنالعلبيةعلومه

الالههصرأئيلي)72(وعمرانبالدخوار)62(المعروفعليبنالرحيمعبدلاالدين

بنالديننورأنشأهالذيانكبيرالنوريالبيمارستانفييععلودمؤلاءوكان

العلبيةمناقشاتهموثحغرصخهمويتعلميلازمهمأعميبعةأبىابنوكان،زنكي

للصفى.وممالجاض

الكييرالبيمارستانفي،!اعوطبيباللميونعبيباصيبعة9أبيابنعمل

طبشبةفيمركزأضغلم1236/ـه634عاموفي.!لويلةلمدةبدصثق
ذا،مخاكيعلللمبقاءهأنالا،بالقامرةالناعريالبيسارصتانفيالميون

.(28)دخرعأمبرالممظيأيبكالدينعزالأميراختاليالمامفياشدعاه

وفاتتاريححتى،دم!فتيالىشررهمع،عرخدفياصيبمةأبيابنوبقي

بكاملهخصصهماماكتابالناأصيبعةأبىابنترى.م1269/668عام

:كتابموو،ومؤلفاتهمالمتعلببينلتسجمة

.4الأعلباءعلبقاتفيالأنباءعيون"

لمنالمفصلةبالمملوماتلغناهالمتعلبمينشاصفيالترإثيةالتنأممومو

ال!صورمنذبهعاوالمشتغلينوالصيدلةالطبتاريختناولولأ!4لهمترجم

يلي؟بماالكتابتلماويتعيز.الشعوبمختلفى!لويمةالف

(27)

(28)

منشورات.اصجبعةبي1لابن"الاعلبا،!لبقاتنيالأنباءعيون"كتابانعلر

.736صفحة1965توريي/ةايح!ادارسكنبة

.م1233/5631عامفيهاوتوفيم1139/ـه53لهاعامبدمشقولد

خصسمنواتبستوفاتهوتبل.م1230/5،628عامب!سشقالدخرارتوني
سوقفيومحلها،وفياعاملاكا9لهاوكفوتدطبجةمدرسةلتكونالكبير!داره

.735-728صفحةالافباءعيونانملس-بدسنمئالاخلية

م!ءوتوىام16،هـ/561عامولدصدقةبنعصرانالدينوح!1الحكيممو
.م2391/ـه637

الاولالمحلد1933/بالقامرةالئسبمكتمةمحلبعالاسلاميةالمصارتالألهر1ةانظر
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المشتغلستراجمعنكتابتهفيجدادقيقاأصيبعةأبيابنكان-ا

بعهودسبقوهالذينأوءاعروهاذيناأولنكخاصوبشكلالعلبيةبالعلوم

قريبة.

ممنغيرهمؤلفاتعلى،ا!هكتابهفيأصيبعةأبيابناعشعد-آ
و)القاضي،الندجابن،جلجلابنمنهمالتاريخيامتمامهبعثلقبلهامتوا

يتعلقفيما"النحوييحيى"مؤالفاتعلىاعتصدكا،صاع!أحمدبنعماعد

.الجالينوسى)92(بالعلب

الاغريقيالعباعنقيمةمعلوماتعلىالكشابمذامنحصلنا-3
،فقدتكأالمربيةالىقىجمتيونانيةكتبسماء3اوعلىالاغريقوالمتعلببين

أصلا.وجودهاعرفنالماالكشابمذافيذكرماولولا

منيقربكبيراالكتاب11تعنهمتكلمالقينالمتطببينعددكان-4

أصيبصة،أبىابنوفاةتاريخحتى،نوعهمنكتابأينج!ولا،أربممائة

نبدلاكا،العلبيةبالملومالمششغلينمنلكبير21العددامذاصشلعلىيحتوي

البحث.مجالاتواتساعبالمعلوماتغناهمئلفيآخركتابآي

تاريخفيكرأنللتراجمسردهفياصيبعةأبيابنعلسيقةكانت-،

تتعلقحوادثض!بثم،التاريخنلكي!رفكاناذالهينرجممنولاىة
علرقعنوامثلة،أصاتذ-4أسصاءفيكرو،زملائهبعالمتطببقلكبصلات

أممويبرز،عخهوفصما!ؤلفاتهيذكركما،مرضاهعلىطبقهاالتىالممالجة

ي!رضكانوانا-والاىويةوال!لصيةالاجتماعيةالنواحيامنالمشخصيةصفاته
بعلومامتماماتلهكانتوانا،وأئهممارهقصساثهمنب!ضالهذكر،الش!ر

وتاريخمكانأيضاأعميبعةأبيالنويذكر،عدرماالملبيةالمجا،لاتغيرأ"رى

ذلك.ممسفةامشعلاعااقوفاته

وعن،العلبيةالمهنمزاولةعنة!يقصعلوماتالكتابمذا!طخا-6

فيوالعلميةالطبيةوالمؤسساتالمستشفياتوعنوالصيدلىالعلبيالتعليم

لهم.ترجمممنكثير!ثمخلهاالتىالهامةالرلهصهيةوالوظائف،مختلفةعصور

موسوعمنن،علماءالبالغافيكأنوا،بالمسالمتطببينأنالكشابمذامنفستنتجو

واسعاأعللاعا.والصيدليةالطبيةباكؤونمه!لءجانبالىيجممونكانوااذ

منقلكوغيروالكيميائيةوالفلكيةوالرياضسةالفلسفيةالملوممجالاتفي

الا؟وأئل.علوم

كانأيمامختسوكانيةلاسكفراقيلع4*حاتا3ء!+،!ةشع*ا!وييبىعاش(29)

كاتتالتيجالينوسفأكترتفسيرقام.و!عدهلمعرالاسلاميالفتحقبيل

.بالنحويسمىفقدالنحوفيو!برامت،يةالاسكن!رمدرسةفيتدرس
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تاريخفيالمشتفلينيهملانه1يرىبتمسنالكتابمذ!1يقرمن-7

ونذكرآعامبشكلالملومتاريخفيالمهـثتغلينيهمبل،فقطالعلبيةالعلوم

،الكفيعنالكتابا"ذمفيوردتائتيالترجصات،الحعرلاالمثالسبيلعلى

يحصرلمفالكتاب..رثوابى،الهيثموابن،والفارىابي،سيناوابن

فيها17برزوالنيالملومنطاقالىتعداهبلوالدواءاملبأشؤونفيعنهمكلامه

الميادين.تلكفيلفاتهم1مؤمم9نكرمع

ابننكرمممن،المتعلببنتراجمفينجدماالتىالظوامرى!حا-8

؟كثرممبهايتمتعكانالتيالكبيرةالمكانةتلكمي،كتابهفيأع!يبعةبي9

عليهم.تخدقكانتالتيالكثيرةوالآموال،والحكاموالأمراءالملوكلدى

مىأصيبصةأوىابىغرضأنيعشقدح!ح*43فرنرالميتنرقجملماومذ؟ا

لحسناى؟أيرلوزاالىمذاكتابهقدمأنهباعتبار،ةالفكسمذهازلابىنماموإلكق

الوزيرنظرليلفت،أيوبيناكنجمالصالحالملكوزير،السامريغزالأبن

متلأنويبدو.المتطببينمعوالحكامالملوكعادةعلىجريابهالاهتمامالى

كاناتا"كتابألفعندماأصيبصةأبىابنلأن،صحيحغيرالاستنتاجمذا

.(30)الفنيةاته!هاىبسببالحكاملدىالمرسوقبالمركزيتمتع

وعدداالأ!ئمعارمنكبيرةكميةكتابهفيأصميبعةأبىابنأ!نحل-9

فيترجمتهمجاءتصمنالمتصببونانظمهاالتيالمضمىيةا(لقعائدمنوافرا

ربعسنيقرببماوالقصائدالاشعارمذهكعيةتفيرويمكن.الكتاب

ليععلىالاش!ارمذهأثبتأصميبمةأبىابنأنوأعتقد.الكتاباهذامضصون

.للقراءتشويققلكفيوالجكونالطراوةبمضلكتابه

فف.أصيبمةأبيابن"علىمسيطرةالمجردةالعلميةالروحتبدو-10
بأيالشاثردون،لهمشجمممنمستحقلأيوالتبحيلبالتقديريبخللاكان

وخاصة،كتابهمنمكانكلفيوافحاذلكويبدو،قوميةأودينأوجخسهمية

بمكتابهةم!مقمفيأوردهالذيابالمقعلع

وتفاوتت،أزمانهمقدمتوان!لهمالمشرجمأي)مخهمكثيرافان..."

كتبهم.فيجمعوهفيماوالمنن،صشفوهفيماالخعممنعلينالهمفان،أوقاتهم
الىوالمحسن،تلميذهعلىالعالمهمفضلموما،ووعمفوهالصناعةهذهعلممن

.،اليهأحسن!ن

نيالاتتأليفا!"ة!+ء(43!؟*محكا*ك!ء!ذ!م!*المريبئالطبتاريخكتابانظر(30)

+دا!!ة،كاح!*3علبع.لمجالفرنسيةلوكليرلرسيان

.019عفح!الثافيالجقء-1971عاميرردبنيو
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خعسةيضمأنه،الكتاببهذاالتمريفلريارة،نذكرأنالمفيدومن

اليةةالتاهيباباعشر

ثها.حدووأولالطبصخاعةوجوركيفيهفي:الأولالباب

الطبصناعةمناءأجرالهمفالرتالذينالأطباءطبقاتفي:االثانيالباب

بها.المبتدنينوكانوا

اسقليبيوسنسلمنممالذيناليونانيينالأطباءطبقاتفي:الثمالثالباب

فيهمطبقر،1أقاعالذيناليونانيينالأعلباءطبقاتفي:الرابعإلباب

الطب.صناعة

وقريباجالينولهسزمانمخذكانواالذينالأطباءطبتاتفي:الغامسالباب

منزمنهمنيكانومنالاسكندرانمينالأطباءطبقاتفي:الساسىالبماب

مم.وغيرالنصا،رىأعلباء

سنالاسلام!ورأولفيكانواالدينالأعلباءطبقاتفي:السابعالباب

.المربأعلباء

فالورءا!تبأفيكانواالذينالسرياتالأطباءعلبقاتفي:الثامنالباب

.العباسيني

وغيرهالطبكتبنقلواالذينالشقلةالأطباءطبقاتفي:ال!ماسعالبماب

لهم.نقلواالذينوذكربي،لمسالممماناالىاليونانياللمما؟نمن

بكس.ودياريرةالبنوأطباءالعراقيينعلبقاتقي:العا!فرالباب

لعجم.ابلادفيظهرواالذثنلأطباءا!لبقاتفي:عشرالغاليالباب

الهند.منكانواالذيىالأطباءتا!بطفي:عمثرالثانيا!بماب

المغرببلادفيظهرواالذينالأعلباهطبقاتفي:عشرالثالثالباب
.ا!يفوأتاموا

معر.ىيارأطباءمنينالمشهررءالأصابعلبقاتيخاتعمثرالرابعالباب
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.الشامأطباءمنضالمشهورلأطباءاطبقاتفي:عشرا،لغامسالباب

!رت،م1942عاموبالشحدب،أحاضراعصرنامنالأربعيخاتوفي
وأطلق،عيممىأحمدالدكتورالمؤرخالفه،العلبيةالتراجمفيلكتابطبمةأولا

:عنرانعليه

"،أصيبعةأبيلابنالأصلباءطبقاتفيالأنباءعيونل!ذ-الأطباءمعجم!

عاشواالذينالمتطببينمنتسعمانةلحواليشجمةالكتابمذاتضعنوقد

.انقشابضلهورتاريخوحتىم12،2/ـه0،6سنةسنذ

كمابه:مقدمةفيبقولهعملهعيمىأحم!الدكتوراوضحوت

أصميبمةأبيابنوفاةعهدمنالأعلباءتدوثنمتالتنكختوانانى"

وفاق،تفصوهالذينالأطباءشأجممنعليهعثرتمانقلتقدفانى

مذأكتابيفكانلهميترجمولمفقطبالاسمذكرممالذينأو،لهميترجمأن

.(31)"أعهميبعةأبيلابنالأعلباءطبقاتلكتابديلا

خليفة:لعاجي،،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف،":كتاب-4

وكاتبخليفةبحاجيالمشهورالقسطنعلىاللهعبدبنمصعلفىموالمؤلف

هـ/1067عامفيهاوتوفي،ا!صطمبولفيم1608/ـه1017عامولد.جلبي

"والفنونا"لكتبأساميعنالضلنورركشف"باسمكبيركتابوله.م16،6

مؤلغه.واسمالكشاب"افيذكر،الكتبأسماءأعاسعلىمجائيامتسلسل

ياوفي،وفاتهوتاريخولادتهتاريخوعن،المؤملفعنمختصراتمريفاويمطي

فعىمايورد،وكثيراوموضوعهبالكتابيعرفكا.والوفاةالولادةتمتبلدة

.يوردهالذيالكتابمنسطرأول

بعخشلفتتملق-كتابألفءمصرينمنيقربماكتابهفيخليفةحاجيأورد

العلبية.العلومفيةكثنكتبومنها،والفخونالملوم

فيطبعم1857/ـه1آ74عاءففي،مراراخليفةحاجىكتابطبع
طبعكما،ولندنغليبنفيم1882/ـه1300عاموفي،بمصربولاقمطبعة

طبعةوآخرم1902/ـه13.آوعام،م1895/ـه1313عامالآشانةفي
كبيرين.مجلدينفيم1941هـ/1360عامالآستانةفيكانتله

!لمع-اصبعةابىلابنالاعلماءصليقاتفيألاناءعيونديل-الاعلباءسجمانظر(31)

.4صمفحة2891/المقدمةالنانيةالعلبعة-ب!وتالعربىالراتدار
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المؤرخدفعمعا،والمؤرخينالباحمينمنالكثنما!تماالكتابمداائار

كشفعلىالذيلفيامنونايضأح":أمصاهلهفىيللوضعيدا!غبلااسماعيل
فاتالنىالكتبفنه!الظنونكثفنيل"اختصاراعليهويطلق"الظنور

خليفةحاجيولهاةبعدألفتىن!لاالتنالىاضافةنيكرهاخليفةحاجيعلى

وق!.الذيلمذافيهصدرالذقيالعاموموم1911/ـه1330عاموحتى

ذكرمعكتابألألفعشرخمسةحواليالذيلهذلمافيالمفهرسةالكشبعددبلغ

علىالهجائيبالتسلسلاي"ألالظنونكشف"اسلوبنفسعلى،وذلكمؤلفيها
الكتب.أسماءأساس

علىفهرسيكتابوجودضرورةأدركالمذكورالبخد"!ياسصاعيلأنالا

كتابافألف،وقبله"الظنونكشف"كتابىفيالواردةللكتبالمؤلفيناصهماس

:أ!ساهآمجلدين!نبذلك

.4الممنعينوآنارالمؤلفينبا!مماءالمارفينمدية"

ذكركلالمؤلفينمنآلافنسعةلحواليترجمةالكتابمذاتضصنوقد

مؤلفاتهم.

:الئلاثاليمالحبمذهأن،التركيةالممارفارةوزاأكرلأكت

قشكل"العارفين4!م!و"الظنودكشفذولي"و"الظنونكنمف"

المجموعةمذهبعلبعفقامت،للباحشينالنفعكبيرةمتكااكلةفهر!كليةمجصوعة

مكتبةأعادتكأ،م19ارهـ/1371عامفيودلككبيرةتا!لجمستةفيبكاملها

م1966/ـه1386عامبالأوقستالمجموعةمذهعلبعوبيروتبخدادفيالمثنى

%انيق.بتجليدوصقيلورقعلى

،المؤلفاتمنجداكبيرلمددمتضصنةأنهاالفهرسيةالمجموعةمذهوميزة

مجالاتفيهماباالمجالاتمختلففيئيقل،ؤملاوالعلعاءمنكبيرلعددوتراجم

الطبية.العلوم

يلي:ماأوفحأنمنلىبلاالبحثمذأختاموقبل

مشلوالمؤلفاتالتراجمفيالمعاصرةالمصادرنيكرالىأتطرقلم-1

المؤلفين"معجم"و،الثمانيةبمجلداتها(لزركلىالدينلخير"الأعلامكتاب"

وانما،للباحثينالكبيرةأمميتهاكل،عرالخمسةبأجزائهكحالةرفالعمر

وحتىألاولىلاممةالاسالمهودمنذالفتالتىالترائيةبالمصادربحثىحصرت

.للميلاوعشر/السابعالهجريعشرالحاديالقرن
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بتراجمالمتعلقةالمصادرنحوبالأصليتجهبحثيأقوباعشبار-2

منفئتيننطاقفىتدخلكتبأربعةعنتكلعتفقدوتصانيغهمالمتطببين
:رىلمصاا

وأممهامؤلفاتهموفيالمتطببينشاجمفيالمتخصصةالمصادرفئة:الأولى

أصيبعة.أبيوابنجلجلابنكتابابنظري

منكبيرعدرعلىنحنويوالتيالشراجمفيالعامةالمصادرفشة:الالثانية

خليفة.وحاجي،3الندابنكتاباواممهاالمتطببيناجمش

أممأعتبرما)نيمنبالرغمكابحثيتناولهاالتيالأربعهالممادران-3

ليستنها9الا،العلبيةبالملومالمششفلينبتراجمفنامافيالتراثيةالصادر
عنهايستغنىلامامةاخرىمصادر.فهنالكالمجالمذاىالمفيدةوحدما

لتالية:الكتباالمثالسبيلعلىمنهاأنكر،لمالباحثون

م910/ـه298عامالمتولكاحنينبنلا!ممحق"والحكماءالأطباءتاريخ"-

.ام069/ـه462آعاالمتوفيالأندلسىعاعدللقاضى"الأممعلبقاتء-

.م1701/ـه565عامالمتوفيالبيهقىالدينلظهير"الاسلام"حكماء-

عامالمتوفيالقفطىالدينلجماك"ءا!كحلابأخبارالعلعاءهـاخبار-
.ام248/ـه646

م0261/ـه658عامالمتوفيالأندلسيالأبارلابن،ةل!لالكشابالتكملة"-

المتوفيالعبريبنالفرجأبيلفريغوريوس"الدولمختصرتاريخ!-

.م1286/ـه68،عام

الذمبيأحمدبنلمحمد،والأعلامالمشاميروعلب!اتألاسلامتاريخ"-

.م1348/ـه748عامالمموفي

عامالمتوفيالصفدييبك1بنالدين)صلاح"بالوفياتالوافي.-
.ام363/ـه764

عامالمتوفيالبصريكثيربناسماعيلالفداءلأبي"والخهايةالبداية.-

.ام373/ـه774

عامالمتوفيالمقريزيالدينتقيللشيخ"الملوددوللمعرذ"ادطوك"-

.م4361/ـه840
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المتوىالصسقلانيحجرلابن"ةنم!ثلاالمائةأعيانىالكامنةالدرر"-

.م1448/ـه852عام

السخاويالرحمنعبدلمحصد"التالعالقرنعيان9فياللاكلالضوء"-

.م1497/ـه90معامالمتوفي

عامالمتوفيالدصشقىالمعادبنك"قمبمنأشبارفيالذمبت11شذر!-

.ام679/ـها089

ألمالمفالمحمغأم!لمحمد"عشرا"لحاديا)قرنأعيانفيالأئرخلاعة"-

.م1699/ـه1111عام

لذكرما.البحثمذامشلفيلالمبيتسعلامعاغيرماكثيرةمصادرمنالكو
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سيناابنحسبالقديمالطبنيالعلاجيةالطرتي

س!ناغوستانلهلوريالالدكتورا

فياو!هسأالذينالاطباءقبارمنكانسيناابنانأحدعلىيخفىلا

أصمحابصل1عنأفظرابغفى"المربيالعلب"اسمعليهاعللقماتاسيس

للقانونقأليفهمذاالالهممالهسيدورهعلىفيبر.منالدينيةوعقافدممالطبيةالكتب

الحادي)للهجرةابعالراالقرنفيالطبعليهكانماكليجععالذيالطبفي

عربية.أومخديةأويرنانيةأكانتأءسو،!خنلفةعناعرمن(للصيلادعشر

اذأيضاكانبل،الملماءمنسبقهمنلكتبجامعمجرديكنلملكنه

الصدريالمدياستخيشالتهاببنميققدالمثالسبيلفكل،فذمبتكرعقل

دفيقا.وصفاالكلب!رضووصفالجنبقاتومرض

الطبالىمنهأكثرالنظريالعلبالىمالسيخآابنبانيقولمنفهنا&

نظريةوجوهعلىيحتويالطبفيالقانونبأاننعشسفأنعليناعلبعا.العملي

البحتامذالكن،الحياةوأصلالانسانميةوماالطبتعريفتتناولكثيرة

دحتة،تعلبيقيةأموراأيضايعالجوأشملأوسعاطارفييندبجالنظري

ابنعندالجراحيةالععليات.عنوانهابهاقمنادراسةفيفيلكالىالهثرناكما

ال!ملىالوجهعلىالنظريالوجهيىجحلاسيناابنانلاحنلناحيث"سينا

تساؤلاتتلبىكليةطبيةنظريةايجادبغيةالثانيسبيلفيالاوليسخرول

ومركبةمفررةادويةمن،العلاجيةالوسانل.!ثتىلهوتؤ!نالععرذلكانسان

وجراحة.

ذمبوكذلك

يادون،موكما

منكفيره،اعتم!

شحصيةوصلاحظات

%.3أننقولن9

ماعدأما.خئريقى

الفجألاغريقبىالعلبل!نباكتفىسيناابنانالىبصضهم
أنهصحيح.لهمبررلااجحاففهذا،تطويرأوتعديل

ناتيةبشجاربآقىانهالاوجالينوسابقراطعلى،الاطباء

فحسبنا.الصيدلةمجالفيالهنوداكتشفهماعلىواطلع

أصلالىتمودالقانونفيالذكورةالمفردةالادويةمنفقط

فارسى.أومندياوعربيأوذآشوري/ما
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علىحصلماعرعانسيناأبنقانونانم!اف!الاصمنيكن!لهصا
كثيرةعلبقاتفيمستعسابالغاتأثيراواترا)طبيةالاوساطفير/ائعةة!هش

قيالفرنسالجراحيالطبيبأنحدالى،غربمينأمكانوافيالشرفالاعلباءمن

ويذكرهألرئيصالشيخبأقواليستشه!(عشرالرابعالقرن)شرلياكديكي

الاوروبيةالجامعيةالبرامجعدةصاروانه"الجراحةفيكشابه،فيكثيرا

الىالكتابامذاأشمدىيعود،ينا9رففي.عشرالسابعالقرنآخرالى

ج!لتالتيالموسوعيةوابعادهالواضحالمنعلقيوترتيبهالرفيعالعلمىمشواه
التىالكبرىالفيزيواوجيةالاكششافاتأ\يامالىالاساسىالطبيالمرجعمنه

فبدأوامعاصريهانتباهالصبفيالقانونلفتفلذلكعشرالسابعالقرنشهدما

:المشهورةتسوحهومن،ويحشرحونهالكلياتفيألاولكتابهعلىي!لقون

ابىاميمالدينقطبوضرح،(606ت)الرازيالدينفخرالامامشرح
الدينقعلبوشرح،(678ت)النقيسابنو!ثرح،(618ت)المصري

الخ.000(685ت)الكركيالقفابنو!ثرح،(710ت)الشيرازي

الثانيالقرنفيكريمونديجيراراللاتينيةالىترجمهأوربافيحتى

وطبع،عشرالرابعالقرننهايةفيباريىبجاسمةديبارجانومثرحهعشر

لاتينيةترجةلهونشرتالمبويةالىفتسجما1491سنةنابلىفيمرةلاول

.5931!مشةبىومةوأخرى44،1شةالبندقيةفي

:اءأجزاخصسةعلىالطبفيالقانونيشتول،بعحتواهيتصلقوفيصا

الطب!حفي:العلبعلسنالكليةللامررمخصعىفهوالاولالكتابأما

وأقسامهالبفوماهيةوفيوالاختلاطوالامزجةالاركانوفيوموضوعاته

وقوانينالصحةبيوتوأسبابهاالامراضتصنيفوفي،والمضلاتوالعظام

الثالثالكتابوفي.الطبيةابالمفسداتص!خالثانيوالكتاب.)الم!الجات

الكتابوفي.حدةعلىجزءبكلالواقعةاماالبنالامراضسيناابنيدرس

فيهويعالجالحمياتمئلمصيناعضواتخصلاالتيللاصاضدراسةالرابع

سيناابنيدرساخيرا9و.والبسوالكا!سوالجذاموالبثورامالاورإأيضا

بازين.الاخراوالمركبةيئالادوا)فامسالكتابلها

وجوهفيهيتناولسيناابنن9اذأليوميهمخاالذيموالاولوالكتاب

بالذكروالجدير.العلبامنالبابمذاأمميةلناتبينوأفحةبطريقةالمعالجة

يلي:كعاتلخعىقدهامةيولوجيةفينأعمولاالملاجيةلنظوياتهأنمنا

يحسنمنوعلةالانسانعمحةانموالاوليولوجيالفينالمفهومان-ا

تادر،االتى"الاعفالحالة"المث!ليتوازنهافيسمى.وقوأهاخلالهتوازن

التي،مذهالشاملةالمثاليةالاعتدالحالةاكفبالاص!فة.الانسانيعيشهاسا

آخراعتدلمالفهناك،الخاصاعتدالهانسانولكلالاشخاصباختلاتتختلف
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عمعباأمراالعلبيبعصللمحجملمما،الجسمهـنجزءبكل،عضوبكلخاص

صعيدعلىاماالتوأزنلهذ؟اخرقاالمرضيعف!،المفهوممذافحسب.انبمكا

حسنيعيدأناقنالعلبيبوعلى.منهالبعضعمعيدعلىواماكلهالجسم
.!عبفيمامهمنراهكمامتنوعةءلموجية،ئلوسمنلديهبماارنالتو

ومو،الانسانطبيمة"نلههوالشانيأضيق!ولوجياالمفهومأما-نم

ةعيبطلا"ءامدقلاسماهماومذأةح!صلاحالةاسترجاعالىدأئاتسمى،صقيم

القوىمذهيساع!أنفينبفى.العلاجعليةفيمصيتها1على"،ملحينالشافية

المعفنة.والموادالمرضآسبابمكافحةالىالفعلريةنزعتهافيالطبيعية

المرضانفهوالعلاجعلريقةالىي!ودالقيالشالثالمفهوموأسا-3

أدويةف!يشناولحاربمرضالإنسانأعميبفمثلا.بالفالجهنماأنيجب

الاصفل.الىالدمجذببغيةفي.رحلهفليفمددماغيةسكشةاعترتهاوان،باررة

مو!!جقعماأمصجتهتقللاالقيالرابعيو)وبىالفيقوالمفهوم-4

دونفيحولللمجرىيصرضد1/!سنايممببهاالخعليرةالاعراضمنالكثنأن

.والفضلاتالاخلاطحركة

كماالصحةلانيمةالقطال!لاجيةالنظرياتلفهمأساسيةالفكرةفهذه

انناحدالىتحركهاحسنعلىتترتبكذلكالاخلاع!اعتدالعلىتترتبانها

تحدثأنفصا،كية؟ت"اعتداليةمانوعابأنهاسيناابنيرلوحيافيرنحددت

اويالشداالىالانسانيضطوحتىالاعفاءمنعضوفيامشلاءعرضأوسدة

الىاللجوءوالىالادويةمنغيرماالىوالمدلمر"توالمقيئاتوالمليخاتبالمسهلات

والعلق.والحجامةالفصد

وهىألا،سيناادبئاليهايشيرماكئيرارئيسيةفكرةأيضامناك-5

صفحاتعماحبنايخصصوفعلاالحديثالتمبيرمذاجازاذا"الوقائيالطب"

متربمثلالانسانصحةعلىتحاؤض!قدالتيالوقائيةالوسافلتذكرعديدة
المناطقوتجنصالصوفمنبمصفاةالسفرحالوتصفيتهاالمياه!نمعينةنوأع9

صالحغبرمواءاوفيهاالمستخقحاتوجودبسببخ!صةللصحةالمؤذيةالرديئة

والجوعالظمأتحملعلىيتدربانالارتحاليقصمدلمنينصحوكذلكالانسان

انانكلويوصيالامرامكنماالسفسلمئمقاتتفادباوالبردوانلحوأرة

بوفلائفهيتعلقفياالمبالغةمنوالاقتناعالحمامودخولالرياضةبممارسة
والنفسافية.البدنية

قدرتهمفهيالفامىالاعلباءبهايتسمالتيالاخيرةالميزةأما-6

وأزمخةأمكنةمنفيهاباالانسانفيهايصيشالتيالبيئةعناصرملاحظةعلى

،الخ.000تغذيةووتربيةوسهنيةعانليةوحياةوعاىات
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منهايستنتجواأنأستطاعواالظوامرمذهبعضالىانتبامهمفبغنل

مئاتالشجربةبعلولاقتنوابثالصيدلةإميدانفيوخا!ةطبيةقوانينة!ع

كثيرةوجوهفيأخعلأواواننظرمممكنهم،اضالىوبا.والعقاقيرالاعشاب

العلاقةمقبولبشكليضبعلواانمنمكنهم،الجرائيموجودعلىاعللأعهملمدم

لدورانشبا!مالمثال!مبيلعلىفنذكر.نفسهوالمرضالمرض!بببينالتي

مياملياهمذهاناليوماأحدعلىيخفىفلا،الاوبئةانتشارفيالراكدةالمياه
الصفواءالحمىلجرثومالحاملةالبموضأجناسبمضلتزابمناسبةبيئة
الهـلاجيةالطرقوموالموضوععملبالىنتطسقالتمهيديةالكلمةهذهبعد

عامفبشكلالعلاجيالطبتعلورمراحلمنلمرحلةكنصوذجسيناابنحسب

مي؟اشياءثلانةعلىالعلاجيشعد

الصحة.حفظاليومنسميهماومووالتدبيرالشفذية-ا

الادوية.،ادتصمال-2

وكبراما.صفراهاالجراحةيعني،اليدعمل-3

اوسمطها"،الامور"خير:مأثوربقولمنهالمرادنلخصفقدالتدبيرأمما-أ

حاجاتهمعالحياةفيمسلكهيتجاوب9نصحتهيحفن!أنأررادلمنبفلا
وان،وعواطفلك)أوو!ثربوعولورأحةويقظةنوممنالفيقيولوجية

بماهف،رصتكيفيةيعدلن9يبفيلكعنوففلا،كانأيااقىاطكليتجنب

فيتؤثىالتىأ/لسنةفمولوتشابعالسنفيوتقدمهحياتهمراحليخاصب
أبناءاننااحقيقةوا.ويراعيهالاعتباربمينيأخذهخليقاتاثيراوطبعهاجهمق

كثيرةأمراضمننمانىيجملنامماا،لامورمذهعلىنعلقلا--ا"لعشرينالقرن

لكميةهلي!متبف.ابقرأع!لآراءتبعاالعلاجأساسفهىالتغنهيةأما
ألانسانبنفيهاسةتبدلاتث!حيأنالطبيبيستطيعولكيفيتهالتاء

.المرضنوعيةحسب

مى:أقسامثلاثةالىيخقسمخصائصهبحسبأءالغذانا

.والمخدراتكالخصرةالنفوذيعا"لسراءالشذاا-

.ذلنفواءلبطياءألخقا-

ال!ض3.عندالكيصوسمنمنهيتولدمانومية-

رديئه.وغذأءالكيصوسحسنغذاءمنال!لان
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سي:أسسىثلاثةألىالعالجةمذهتمتند:بالادويةالمعالجة-ب

فلدى.علاجهيىادالذيللمرضنظراال!واءكيفيةاختيارقافون-

الرطب،،اليابس،البارد،ا.لحار!لالدواءسنأنواعأرب!ةاصلاالطبيب
بالمشاكل.تحف!والصحةبالفصديعالجالمرضبانالقائلالمبدأمعلبقايصفها

الطبيبفيقدر.قوتهودرجةوزنهفيا)دواءكميةاختيارقافرر-

العضواجومزاالمرضلخوعيدهوتح!للعريض4فحعهطريقعنمق!اره
حساساكانوانالعليفدواءكفاهمتخلخلاالعضوكاناافافعثلا.المصاب

احتاجالهضماجهازمنأبم!كانوكلماوالاكالةاللذاعةالادويةمنامتنع

.أقوىرواءالى

بنحدبمتعلقةالنقطةمذه.الدواءتناولأوقاتتنظيمقافون-

.والانتهـاءالبحران،الابتداء:مراحل3يقطعمرضكلاناذاالبحرانوقت

نأاستطاعاقأقاررا*امراسبأحاباويستب!الخاصةأدويتهامرحلةفلكل

وقتحدسهوصاوخصالمرضلاوقاتممرفتهصبم!اراتهشكليعدل

بعضعندالانفعالمدىالىعيساابنانتبهقدالمجالمذاففي.البحران

علرقفعاليةالى!يروكذلك،االقويالملاجالىاللجوءاشالاثمخاعى

بصاالا!شانةآضاجعةاالجيدةالمعالجاتمنانواعلم!:قائلاخ!عمةعلاجية

وملارمةبهيستأنصى!نولقاءكالفرحالحيوانيةواالنفسانيةالقوىيقوى

الىمواءومنبلدالابلدمنالانتقال،مذايقاربوسما...بهسمن

مافوعاحديثةانظرةامذهانشكفلا!ل...ميئاتالىميشاتومنمواء

تئبتها.ونفسهابالمبارىءغخذمعاعرةطبيةمبامذاشىاذ

المقصوريةوالالىصنأنواععدةالعلبيبأماميتوفرالمملىالملصعيدوعلى

مادةمعأضأصوالمزلماجصوءأمراضلمكافتاء!صوالامراضشتىمكافحةمتها

ومااضابضةواوالمنضجةالمبردةالادويةجانبوالى.مزمخةحارةأمراضأم

أثضايشملالذيالاسشفواغابابفيتدخلأساطميةأدويةمناد،ذلكأشبه

كالفصد.جراحيةوسائلعدة

المكانغيرالىالعفنةائدةالؤاالاخلاطجذبموالا!مشنراخهدفلان

البولاروادراوالاسالبالقىءمنهتصامااخراجهااوفيهامشقرتالذي

.محددةوثروطبقوانينفيهيشقيطأنللطبيبينبغيلكنه.والفعدوالطمث

:لسهالاا-ا

عمعبةلكنهالفيم11الطبفياستعمالاألاكشرالملاجيةالوسيلةانه
السبولهقا.ومغصوغشيانوقشنجاعياءخطرسنفيهالماالاستعمال1

المسهاللقبولالبدندا!عاضرورةذاكرابدقةقوانيخهسيناابنيضبط

استعماله.ثونتحولوظروفا
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2-القيء:

،لسيرةالمزمنةللامراضوتستمولالقليلالايتحعلهالاوسيلةمي

.(نقرس-امجذا-ماليخوليااسشسقاء--صرع)

والتقيؤءالقىوجوزوا-لجرجيرالفاترالماءالمقيئةةيو!الابينفلنذكر

يؤديفانهابقراطرأيفيالنفعكلنافيءالقىأنمنوبالرغم.بالريشة

سيناابنيدفعمعاوالصدعالممدةكوجعصيئةعواتبالىالاحياننجىفي

.القيءمنأفرع!منوتسكينعلاجذكرالى

العقنة:-3

علاجسيظابنقولحدعلىوميالمقمدةأوالأحليلفياكانتسواء

اسها.وأوراوالمثانةالكليلاوجاعوصكنالامماءعنالفضولالخفي

والافبملاة:الاطلية-ع

طسيقهلكنمتماسكةوالافمدةةل!يمسالاطليةأنبينهعاالفرقلأان

اسراضمعالجةفيفتدخلخرقبواسعلةعادةتستعملانها،وأحدةاصتعمالها

السويق.مغوماتهاوسن(قىوح،خخازير)الجلديةاضكالاصخارجيةمحلية

!نطويتت:-5

سيماولاالاعضاءبعضغسلعنعبارةفهىجيدامحلياعلاجاتعتبر
.احتقانأوامتلاءلمداواةساثلةمركبةيةبأدووالمقعدةالرأ!س

التيالصغرىالجراحةأولا:قسصينالى3تنفوهى:الجراحة-ب

يعتبرمافلاالعلقووضع(شرلممدبلاأوبالهـثرط)والحجامةالفصدتضم
الجرا"حةوثانيا،عاديةاستفراغيةوسائلبلمحضةجراحيةوسائل!ميناابن

تفرقوأمراضوالقطعوالبطالجبرعملياتعلىتحتويالتيالكبرى
الكى.واألاتعال

الفصد:-1

القرننهايةحتىا"لقدماءالاعلباءنظرفيالفصدماميةنعرفأكأردنالو

...كلىاستفراغموالفص!"؟سيناابنبقوللاستشهدناعشرالتاسع

برولا."لكليهمايفصدانواماالدملرىاءةوأماالدملكنرةيفصدأنفاما
الدمويةللامراضالمثاليان!لاجعديدةقرونطيلةزالوسا،كانالفصدأن
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الداخليةوالاورلمأمالرسدومرصرالسكتةوالعرعالرنةفيالعرقمصدع
حادةحعىحالةفيةص!خوالفشىألىأدىربمالانهم!يخة!ثسوطفللفصد

سيخاابنيشفآخرىجهةومن.الملةثوراتأيامفياوالمريفىضمف)و
نأالفصادمنويرجومفارهتكنيرمنأوفقالفصدمراتعددتكئيران

والفع!المطولوالفصدانوربالفعبدوميالثلائةوجومهفيوالفصديتقن
.المعرض

الضاربةالعروقعلىمنالساكنةالمروقعلىأسهمهلالفصدالحال.وبطبيمة

القيفالعملافأشهرماالاوردةأصا.الدمانزفخطرمنفيهالماالششايينيعنى

ععلافاعممبالشرايينأماالقيفالفصداوأسهلهاالذراعوحبلقيلمه!ابلاو

الامرفيوا(لمجيباليدنييا،رثهلفعداو؟كثرماكاا)ففعجيدفصدماكانوان

ممسفتهمعدمرضالشريانىالدمواالوريديالدمبينميقواتالقدامىان

يخرجأنالمثريانواعابة":المجالمذافيسيناابنفيقولآالدمويةلطدورة
أخعلارعنالنظروبصرف."المجسةتحتويلينوثباليطبأشقررقيئدم

الفصادعلىيجبفعشلاأخرىوجوهمنصعبةالفعدصناعةانالدمتىف

الربطاعلالةيشجنبوانالفصدعمليةعندوالروأبطالاءصابقعلعيحذران

الخنغرانا.وانتشارالعضوتورممنخوفاالشدب

العجامة:-2

حتىالعالممنكثيرةانعاءفيمستمصلةتزاللاومي،الحجامةانيبدو

أكثرالسطحيةاالجلدلنواحىتنتقيهاانجهةمنللجسمنافمة،مذهأيامنا

بمالحجامةفيطريقتينسيناابنيصف.الفصددتقيةمن

الىالمادةجذبوغايتها،فعلقطالمحاجمأدواتها:شرطبلاالحجامة-

الىالدموجذبالحيضلحبسالئديعلىوفسهامثلالبدنمنمعيخةناحية

والنقرسالرأسووجعالسماللصاحبنافمةالحجامةومذه.وتسخينهالعضو

المفاعل.ووجعوالفتق

كامل،بمضكلالعضواستفراغمومنهاالمقمود:بالثرطالحجامة-

.اغاشتشريعلاالمتحجميهـثرعلهالمحاجمتوضعانفقبل

العلق:-3

سيخاابنيذكرماالتيالاخيرةالاكلشفراغيةالوسيلةتشكلالعلىان

فقبل.تقريبابا.لشرطالحجامةنفعونفمهاا)بهذودالىاستممالهافضلفيمود

ارسالهاموضعويغسلعذببماءنينظفهمايحذآرأنالعلبيبعلىيجبوضعها

وفاثتها.المدوىعوأمل!ن،عاملاكونهاأ!ردقد!كليتان؟اوكانبالبورق

.وا؟لصداعالاشلاءوحالاتيةالجل!الامراضمعالجةالعلاجية

الثاسنالمزتمرابحاث-177-
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!ا-البط:

ذاالنالنةالعلاجيةالمرحلةيمنبرالوصائلمنبشاكلهوماالبطن1(

والتداويوأعنغذيةبالتدبيرالصلاجاخفاقبعدالاالفيما،لعلبيباهم!ختسيلا

،.باخروالقووحمالاور،1نضجحالةالبطيستعملوالمركبةالمفردةبالاروية

آمعيةعلىصاحبناشددالصددهذاففي.عفنةوموادوصديدمدةمنفيهاصا

:يعولاؤالعطبهن!ايقومأنيىيدلمنالتثريحعلم

والاوردةالع!بتشريح،بالتشريحعارفالبالهط11يكونأنويجب"،
!لالحابسةالادويةمنعددعندهيكونن/أويجبيخعلىءلئلاوالمنرايين

.،للوجعالمسكنة3المراومن

القطع:-5

ساشهالىالمرضانتشارلمخعالاخيرةوالممليةألمضوفسادعلاجمو
بواسطةوالتورمالدمنزفمثلا)مميئةعقباتهاالعلبيبويذلل.الاعضاءمن

بمغىفيالعروقريطسيناابنفيكركيفونتساءلالمغليبالدمنالكي
المروقربطتمميميالفضلفيعودالمخاسبةمذهفيالمهيشرولالاحيان

الذيباريامبروازالكبيرا)فرنسىالجراحالىالاطرافالقعلععمليةني

بالعديدالكيمحلالجديدةالعلريقةتهحل1اذعشرالسارسالقرنفيعاش

1\لمفلى.بالدمنأو

حدمنليتأكدفيهالمجسيدخلأنعفوايقطعأنيريدمنعلىويجب

.بالمنشاروتارةبالمثتبتارةافعظميقطعكأكاالناسدأ"وضع

-:6-الكي

وكان.الدمتىفوقطعالف،دانتضارمنعموالكيسالمقصودان

فيهافرعلواالاطباءمنالكثيرانحدالىمرموقةبنزلةا(لفيمالعلبفيللكي

منعفيفعالة.طيرةوسيلةكاننلكمنوبالرغمالفصدفيأفىطواكصا

مخاد،ونكرناهسبققدالذيالمغلييتبالقالكيعنوفضلا.الهـغونة

يكنولم.ا(لكاويةاللذاعةبالالويةوالكيالحامي(المكوى)بالحديدالكي

مواقعأيضمايكويكانبلالبدنمنالظافرةالمواقعكيعلىيقتعرالطبمب

عنالكبدوحئالغائرةالمقعدةوبواسيرالفمواالانفكقروحغاشةباعلنية

البطن.فيصغيرشقطريق

:ا+لصالتفرقعلاج-7

كانفقدالجبسأما.الجروحشتىوعلاجالجبرجممالنقطةهذهان

مناللازسةالادواتووجودالتجربةلطولسيناابنأياممتعلورةصناعة

.ورفاثوخشباتتال!ابر
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مي:ثلاثةأصولمراعاةفمبدؤهكانتأياا"لجروحعلاجأما

.والمجغفاتبالقوابضوالصديدالدمسيلانطع-

المدملة.ةيو!الابوادمالهالشق؟الحام-

أمكن.ماالمفوفةمنع-

كانأذوالمخدراتللوجعالمسكنةألاىويةنكرياتيالبابمقا،وفي
الحادةالامراضوفيائج!احيةعصلياتهمخلاليستعلونهاالقدماءالاعلباء

.ألاعصابلتسكينأووالمزمنة

تناقضاتهمنبالرغم،الفيمالعربيالعلبانقائلينالكلمةمذهفلنختم

المثالسبيلعلى،فنذكر.يثالح!ا،لطبتبناماكثيرةايجابيةبوجوريمتاز

الاساسىوالدور،الاعتباربينا.لمريغىفيهايميشالتىالبيئةأخذعرورة

مىكغيره،سينافابن...معالج!4نجاحاحلمنمعنوياتهرفعيلصبهالذي

الطبيةالمذامببعضعمدةصارتا)قىالنقعلةمذهعلىالح،العربالاطباء

يتعرفونالعلبأصحابأن،مذهأيامنانينلاح!،الحقيقةأوفي.الععرية

العواوللانغلطفهذ،1.المضبوطةلل!لومتابعةوكأنهاالصناعةمذهبع

أيغابلالوصفةيعطيالذيفقطليمسفالطبيب،.لجةأسا!فيهاالانسانية

العبامنآخروجهومخاك.النفسيةالمريضحالةيفهمأنيحاولالذي

حافاة،غنيةمقدمرةصيدلةعلىاعتادهاولاوموالفيمالسربىالملامجى

،كثيرةدولفياليومالىمستعملامعظمهااليزالا،والعقاقيرالاعشاببمئات

له.نعليرلافذوكأنهيضصلكلمعاملنهنانياآو

وحالته.المريضداد!تساوعلاجهبينيلائمأنالطبيبيستطيعومكذا

سعيتعرالثانىالقرنفيجديدبعلبيةنظريةانعللاقنقعلةالفكرتانفهاتان

ومى،ألاوربيينوغيرالاوربيينألاعلباءآلافالآنحشىيعلبقها"اوميوباتي"

المريض.عندحساسيةيحدثلاطبيعىانهال!لاجاتمنافع

مفاميناعليهنعلبقألايجبونحا،4القديمالعربيالطبترسوعندما

مستقلا،علعاآنقاكيحكن.لمالطبمذا!ااذ.4المصردةيفس!فلاوالطبية

تفسيرومحاولةبكاملهالكونتشولفلسفيةعليةنظريةفييحندمجكانبل

اليوناني-الطبأصبح،كأوصن.والميتافيقيقيةالطبي!يةمنلامرهجميع

المترجمونذقله،ثابتامرتبانعلاماكاسيناابنعندةص!خو،ا،لقديمالعربى

عضرالتامصعالق!نالىمسنخدماوبقىمائلابالنااغثيراأثرحيثأورباالى

عشر.السابعالقرنشهدماالتيالعديدةالاكتشافاترغم
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للطببالنسبةسستقلبشكل8الصربقالطب"نممميهمافشطوراليومأصا

فيوخعوعماا،ليهاونيلجأالناسمنملاي!أنبالذكروالجديى.الحديث

بغيةدقيقةبتحاليل(مشلاالهندفي)رسعيةمخابرتقومحيثوآسياأفريقيا

مذا،ال!فو.الاعشابعليهماتحتويالتىالفمالةالصاعرنوعيةتحديد

جلدية،أمراض)معينةأمراضوفيالاحيانشكثيرفيناجحأصيلالعلب

السحرية40وجومنيتخلعىأن!ثرطكا(الخ...الهضميالبهازأصراض

الرئيسىللشيخالعلبفيالقانونأنريبفلا.أحياناتشوبهالتيالخرافية

العلاجى.الطبلهذ"االاساسيةالمراجعأحديشكلسيخاابن
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)عميبعةأبيبنالدينمولهقلملتردكماالطبنشوءنظريات

الاخربنلعرب1المؤلفينوبض

صقالمضرأحمد.د
مقسة:-1

سنلاحن!فاننا،الحالىوتاريخه،الحديثالطباضاستمسحاولنااقا

امقاتطورمراحلمعرفةفيتفيدناالتيتاسا؟ر.دلاسنمائلأكما-ضكولا-

أبحاثمن:اليومنراه!االىليعلبهامرالتيالمتتاليةوالخطوات،الملم

بعلومالمتملقةالمصلوماتالىأفافة،وعلأجهاومظامرماالامراف!حقائقحول

.الملوممنمماوسواوالغريزةكالتشريح،بعي!أوقريبمنبا،لعلصتبطتى

،الاسا!ميةوالخطوط،الرئيسيةالمعالمالحديثالطبتاريخلناويوضح

التطورالىأدتالتيوالشاقةالمب!عةوالجهود،الانسانيةبهاصتالتى

بعديرماوشعولااتساعاتزدادالتيال!لميةالمحصلةمذهالىلنصل،المستصر

ا"لطبيبرل!ن-وجهةمنونظرنا،القديمالعربيالطبالىافشقلخافاذا

المعلو!اتمننسبياكبيرعددوجودخطمشكلا،عصرهفيالطبعلمالىالقديم

عننبحثحينولكننا،المربيةالحضارةمنالاولىالقرونفيتوفرتالتى
فيصاوخاصهمة،الصعوباتفستصادفنا،التعلورمذاالىوصم!ت1التىالمراحل

.اياتبالب!يتعلق

الق!اسى،المربالمؤلفونيتساءلأنوالمنعلقيالطبيصمنكانلف

مذهبأتكيف:الملمامذابايةعن-وتاريخهالعلبميدانفيكتبواالذين

التيالوسائلوما،المعالجاتمذهعلىحصلوااينومن،الشكونفيالمعلومات

الطب؟علمنشأكيف:واحدةوبكلمة،اليهمنتلتها

الحديث،للملبتأريخخافيلنامتيسرا"،الطبتاريخفيالبحتكانواذا
للطببالنسبةكثيراوأصعصأعقدالوضعانالا،بهالمتملقةتاس،ردلالكثرة

والمراجعالمحلوماتلهمتتوفرلالذين،ىما!قلانيفل(ؤملالدىوخاعمة،3القد

اضافالذيمنيعرفو"أأنمصكخاكانولقدبحئهمفيتوجههمالتي،الكافية

كانتالكبيرةالصموبةولكن،الاكتشافاتبعضاكتشفأوالعلأجاتبعض

أصلا.لطب9علمنشوءكيفيةحولالبحثفي
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مذافىالحديث،القدامىبالعسوالمؤرخينالمؤلقنبعضجانبوت

مختعر،موجقبمضكلآخرونأليهوتعلرق،كتبهمفييذكروهفلمالموعموع

.ومطولوافبشكلانوفوعمذافيالحديثبتفصيلهأعهميبعةابيابنوتفرد

ال!ربيةالكتبمنأستخلاصهأستعلمناماأمم،البحثمفافيوسخمرض

أوررهماوالدراسةبالذكرنخمىكأ،الموقرعلهفاعرضتالتى.القدية

طبقاتفيالأنباءعيون!كتابهفصولأولفياصيبمةابيبنالدينموفق

ةي!ظنكونئم،السابقونذكرهماكلهذاكشابهفياستقعىحيث"الأطباء

أهمصففياصيبعةأبىابنوتضع،العلبانشوءتفسر،متكاصلةخاصة

العربي.الطبتاريخفيالموفوعلهذاالمنظرين

صميب!ة.لمأبيلابنبقينالساالمؤلقينلدسالطبنشوءنظريات-2

مثلاالبيهقى.)1(يذكرفلم،الموضوعا؟ذمذكرالمؤرخينبعضأغفللف

في،اليهيتطرقأوالموضوعمذايمسمانبلمأنناكما.بهيتعلئشيئا

والمنصوريوالحاوي،اسحقبنلحنينالمسافلمتلالعلبيةالكتبأممبعض

فيوالكفاية،النفيسىلابنالعلبفيوالموجقسينالابنو.القانون،للرازي

الهامة.الكتبمنوسواهافيللقوعهصرالأطباءسوقاص،رفوانبنلعلىالطب

وصلنابلتصلنالولكنهماكاالموفوعمذاالىالكتبب!غىتطرقتوت

معشرلأبيالألوفكتابمئلاخرىكتبطسيقعنالكتبهذهمنمقتعلقات

الحرانى)4(قىةبنثابتقئوتار(3)النحوييحيىوتاريخ،(2)البلخي

.(5)حنينبناسحقوتاريخ

:الموضوعلهذ،1عرضواالذينالمؤلفين3وأ

بشكل

ألجغر

لنديم:ا-أ-2

(6)اكالفهرستءكشابمنالسابقةالمقالةمنالثالثالغنفيالنديمبحث

ولكنه،حنينبناسحقتاريخعنآراءعدةفنقل،ا،دطبنثوءعنموجز

والمناطقالبلدأنمنواحدفينضأالطبن1نكروتكاأحدماجح

التالية:المناطقاحدىفيسىكنتالتيالافواهابيأو.افية

معر.امل-ا

استخرجهساوالطب،والفلسفةالعمنائعصائراسشخرج:مرمس-2

.قوالوسيغالو،قوأمل-3

.ةلسحرا4-1

الصقالبة.اواليصناوأالهندأو،فارسأملأوبابلأمل-،
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الطبفيتكلممناولذكرالىينتقلثم،ذلكبنقلالفيمويكتفي

وغوروسكاالاولوسقلبيوس-النحوييحيىيذكركاأمصهمانفيقول

ثموأبقراط،الثانياواستلبيوس،الطبيبوفلاطن،وبرمانيدس!ومخيس

.جاليخوس

الىتنتقللمأنهاأ"لمواليهتصكلمبقساطقبلالتصانيفأنويقول

!شافهة.تعانيمهموانتقلت،تعانيفلهميكنلمربما،العربية

مخطقةفيالعبنعثوءالىتشيروتبخاها،الندجنقلهاالتياالآرلااءفاناذن

وتدل،مشهورطبيباصريقعنأوالأقواممنقوملدىأومحددةجف!افية

والتحليمالاشنباطعلريقعننثمأ-3الندنظرفي-الطبنأ،ىلعكلها

.غيرهعندسنجدكماوالالهامالوحىعلريقعنلا،البشرمنوألاستخلاص

:-الطبريب-2

لكنه،"الحكمةفردوس"كتابهايةبفيالموفوعمذاالطبسييذكرلا

ينقلحيثالالسابع.)7(النوعمن،لرابعةاةالمقامنالاولالبابفياليهيتطرق

يىالكتبمذهعلرحتهاالتيالاراءفيهافتسد،العلبيةالهندكتبمنمقشطفات

الكشبمذهفيعمادفهمار،ايينالطبريويذكر،وبدايتهالعلبنشوءسوضوع

:"الطبعلفي":سماها)نيالاولالبابفي

،وسلامعمعةفيكانوأالناسات:جرككتابعننقلافيقول-ا

والتعب،والغضب!والصالحرصانتشرفلما،متوافقينمتحابينكانوالأنهم

الجسم،طبائعأضطربت،والذنوبوالمفاسدالهومأنواعمنوسواما
الجهل،فيهمواسشحكم،اللهعبادةعنوخغلوا،بالاصاضالناسوأصيب

الىيتضرعأن،علرىافرسريى"الناسكمنوالصلحاءالعلماءطلبذلكوعخ!

العب.ه!لاعلعهقلكوعند،طويلافغفل،ليخقذمم،الله

عندميط!اأخذهالطبعلمأنيذكر":!ميسردعنونقلا-2

.(8)،"الرحيعنبىممنوتلقاهممنبى

ا،لذكر،آنفيالكتابينفيجاءمهـا؟كئرالموفوععنالطبرىيتحدثولا

\اوردمعااللذينالرأيينوينسب،للموضوعالاخرىالنواحييستقصيولا

الله.منوحيالىالطبتعلم

أولهعا،الخديماوردالطبنشاةموضوعفينظروجهتالناتبرز،اومكذا

،وطور،وهوأستخسجوه،استنبعلوه،الناسععال1منعملاالعلبلهاويىى

مذانويمثل.للبشرالقمنوحياالطبفيويىى،العلبريثانيهماوأورد

منطويلةمدةوتخاقفتاتصارضتااللتينالرئيسيشينالنظروجهتيالقولان

.الميدانمذأفيالملخاصةتي!لعنأعميبعةأبيبنايعلرحأنقبل،منالر
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جلجل؟ابن-ب-2

،والحكماءالاعلباءعلبقاتكتابفيالطبلنشنماةمباشرذكرلديهيوجدلا

خلالمنا"لطبنشاةنكرفيردالأطباكل)9(أوائلعنجلجلأبنيشح!تولكن

حيثالألوفكتابفيالبلخىمعشرأبوذكرهماكتابهفيوينقل.عنهمح!يف

بخىمنأولومو.."بالعربيةيسمىكعاادريسأو-مرسىعنيقول

.(01)"فيهوتكلمالطبفينظرسنوأول،فيهاأدقومجدالهياكل

ال!لوممنوسمواه،الطبانتقالكيفيةحولمامةفكرةذلكبعدويضيف

،بالطوفانالملمذهابوخاف":والنقوشالخحتعدريقعنالأجيالمهمةعبر

الصناعا!،جعيعفيهوعورنحته،بالبرباالممروفالحبلومو،البرابيفبنى

،بىسومالعلومعمفاتالىوأضارإلعناعاآلاتجميعوعمورنقشاوصنائمها

.(11)"ال!الممنذلكرسيذمبأنوخيفة،بعدهلمنالملومتخليدعلىحرعما

لحفظالعلريقةمذهابتكر-جلجلابن،6يروماحسب-فادريس

لتضيف،التاليةالأجيالالىفانتقلت،صحابها1فياعمعتضيعكيلا،الملوم

آما.بالتىيةالبدأمنالملمايتطورو،اضافاتهااليها

والفلسنةالعلبعلممنحددأ12)هنافيهـقولالثانيمرسعنيتحدثثم

."ببابلبالعلوفاندرسقدكانماالعددوعلم

،الطوفانبعدكان"(13)هنافيغول:،الثالثمرممسعنيتح!ثثم

."اسقلابيوساعمهتليذوله..علبيبافيلسوفاوكان

الىالعلبانشوء-البلخيمعثرأبيعننقلا-جلجلابنينسبانن

امبموآالىالعلوفانبمدوتحدده،الشخصيةالاولمرمىومقدراتمواب

بم!معا.منوتلاميذم!ابمصرالثالثومرسببابلالشانيمرص

2-د-القفعلي:

فيبايجازالزوزنىيتح!ث
فمذكر،وبد"اياتهالط!نشأةعن

العلبنممبتأمةكلأنويقول

وليس،الامةمذهعندبدايته
وكل(14)،"ادريسعلىأنزلت

الاقرتلاميذهتلاميذأوتلاميذه"

الىاالبنشأةبفهر
أهمريمى.على

القفطى،كتابعنالمختصر(14)كتابهبداية

العلب،فيتكلممنأولفيالعلماءآرااءاختلاف

.مىالبدايةمذهوان،عندمافيهتكلممنالى

نبوة"كانالعلبنشأةوان،الفعليةبدايته

منكافواالاوازلأنهمعلىالعلماء3ذكرمن

.(41)"فالأقربب

انزلتنبوةالىبدايتويىجع،والاالهاملوحي
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حديثهعفالموصوعمذافيالفساءآراءالىعابىوبشكلثانيةويتطسق

بصدوثهوأخرىالعلببفمتقولفرقةبوجودفيقولاستلبيرس)51(عن

يقولوثانيهماالانسانكلالعلببخلقيقولولهما1:قسمينالىالاخيرةويقسم

.الانسانخلقبمدخلئالطبأن

ابىلابنالسابقينوالمؤرخينا،ؤلفينجلأن،ذكرماكلمن،ونلاح!

بعينه،شخصيدعلىكانتالطببدايةأنعلى-اكاىوأو-أجمعواأصميب!ة

.أنمنا،لوحيطريقعننزلتأنهااكثرممأرجحكما

الانباءعيون،،كتابفيأصيبمةأبيابنلملالطبنشوءنظريات-3

:!،الاطباءطبقاتفي

فيتطورا-أصيبمةأبيلابنالانباءعبونكتابقراءةعهمدنلاحن!

اسمشمرضناماالتيالكضبمنأيفينج!لافنحن،الطصنشوءموفوعأسةدرا

قدالسابقينالمؤلفيننجدوالماناتهدحدللموصوعصستيضابحثا،سابقا

فصلفيأو،كتبهممقدمةفيمختعرموجزبثكلالموفوعهذاذكراو!مجأ
.الا!لباءأوائلعنحديثهمادراجفيعابىبشكلعرضانه،فصولهمنبسيط

منهااسةلدراخاعاباباأفردمؤالفانبالطبتاريخكتبفيمرةولأول

استقصاءمع،جوانبهمخشلفعلرحواسشوفى،ثرحهفيواستفاض،الموضوع

الاول؟البابأصيبعةأبيابنافردلف!للهعرضتالتىوالافكارالآراءكافة

صناعةوجوركيفية!موبهخاعماعنوانا")ووضع،الطبنئاة،كشابهمن

.نه"إ61(حدووأولالعلب

اولاينرهفهوةوعلصياوافحامنهبكتابتهفيأصيب!ةأبيابنويتبع

وردتالتىالقدماءآراءذكريستقعي3،الموضوعامقمشلدراسةلصعوبة

رأيهيذكرخيرا9و،الطبونلهورالتطبيبنشوءكيفيةتفسيرفيسابقيهعند

موضحاموسعبشكلالمختلفةنقاعلهيفصلثم،وموجزمجولبشكلالخاعى
والمملبة.العلعيةالملاحعلاتعلىامعتمدا،بالامثلةاياما

أصيبمةأبيابنأنودراستهوتحليلهالبابلهقاعرضنامنوسنلاحظ

الاستيفاءناحيةصنليس،سابقيهعلىالموضوعلهذا!لرحهفيتفوققد

وقطوير،البحثقي!عتناحيةمنوافا،فحسبالمختلفةللاراءوالاستقصاء

المدر.وسالمجاللاالخاصةنظريتهكونأفهبحيثالعلبنشوءكيفيةالىالنظرة

تطوروكيف،الطبنشأكيفلناليوضح،ومقبول،ومنعلقيمتكاملبشكل

عرفيوسابقوهمووجدهالذفيالشكللياخذ،تجلهلمالتيال!صورفي
نهضتهم،عرفيالمربالىانتقلالذيالشكلومو،وجالينوصبقراط1

الاسلامبة.ببةالعسالحضارةعصر
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الطب:نشوءفيءام!قلاآراء-)-3

،المجالتافيالقدصاءا"قو.الباختلاف،أولاأصيبعةأبىابنينوه

بهبع!موضوعرراسةصعوبةيذكركما،الالتبا!مىأوللغعوضيقودمما

نتيجةالىسابقيةآراءفيهقصلولم،أصحابهعلىعلويلزمنومضى،المه!

ويحسىا،الثكوديقعلع،ومؤكدوافمحنهائيرأيأو،عليهامشفق،محددة
الخقاثى.

مجموعتين:الى01،وفوعامقدرسواالذينامىلفالمؤلفينيصنفثم

موجوداءطنالطبأنأي:العلببفمتمتقد:الاولىالمجصوعة7-ا

.والانسانالطبيعةوجوىمشلالقدمصنذ

كلن!ضا2)عل!أنأي:الطببحدوثتعتف:الشانيةاالمجموعة-آ
.بعدهأوالانسانفلهور

وبموقف،بالفلسفةارتباطهالىالرأيينمذينأحداتباعأمهـيةوتعود

موقفهمنمنهماكلايرآينبعاذ،عامبشكلوالفكرمل!لامنرايكلمشنقي

بها،الناسوعلاقة،الانسانلدىالملومةصفينظريتهومن،،الفلسفي

.عامبثكل

افيينقلكصا-لبقواع!الايصانكتابتفيرفييقولمثلاجالينوعىفهذلاا

:(17)-اصيبمةأبي

ونملهمهما،العلبصناعةخلقوتعالىتباركالقأننقولانوالاولى"

الانسانعقلبركهانالجليلالعلممذامئلفييصكنلاأنهوذلك،الناس

وفيلك،خلقهيمكنهفقطبالحفيقةموأديأالخالقهو،وتمالىتباركاللهلكن

عندمنكانا!،خغراجهاأنيرون1)هـ!،ةفص،ةلاسناحسئالطبانج!لاأنا

.،!تعالىوتبارل!الهته

فيقسم،الرأيينمذثنثانيفيالحديتذلكبعدأصيبعةأبىابنويفصل

بمكسصينالىبدورممهي!يؤ"

.الانسانخلقمعخلقالطبانيقول:الاول

:فريقانأيضاومؤلاء،ذلكيعدحصلالطبانيقول:والئاني

جالينوس:منهمويع!:للناسالهصهتمالىالقانيقولفريق-ا
.القياسوأصمحاب،وأبقراط
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فرقتين:الىبورمممؤلاءويخقسم

آحلامهمفيالاشخاعىبعضيىىحيث:بحالرؤياالهاماتتقولفرقة-

أ!راضمنتشفي!اوتفيدمماليقظةفييستعملونهاوحهنعلاجطسقأوأدوية
.للناسيصلمونهاثم،صسبة

ممةك!لأص

الدواءاوالعلاجالهشمالجاءاي:!الشجربةالههاللهانتقولوفرقة-

.الناسيتملهغبالصدفة

التجربةصحاب1منهمويمد:استخرجوهالناسانيقولفريى-2
وفيلن.،المغا؟لطوثاسلى،الحيلوأصحاب

كثير.واقوالحولهكبيرخلاففهناك!الناسمنا!شخرجهمنوأما

:أىكالتاكلو،يوردمامتعدرةوآراء،متباينة

-ا

أ-4

11-

12-

ممر.في

.قولوسأهل

وافروجيا.موسيامل

قو.حكعاء

وقو.وقنيدس،رودوسميئراجقاثلاث

.نيونالكلدا

اليمن.أملمنالسح!ة

*فارسأوبابلأملمن/السحرة

ا،لهند.

.(كريت)أقريطمشأمل

سينا.علورأمل

كلوجمع،المتعارفةالفرقكل؟صيبعةآبىابنيستقصىومكذا
المختلفةالفرقمذهيمشلاجماليمخططوضعويكن،المتواترةالآراء1

يلي:ا!ك.اءهافجو
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الطب:نشوءنظرية

لفما

الاض!نخلقمعالطبالقخلق

لهاملاا

ثولحدا

الناسعمل

والتجربةالمصادفةبا.لاحلامالرؤيا

أولفينخلاقةمعكئيرةأقسامومؤلاء

النص(نظرا)(قولا21)مزلاء

المؤلفين:لسالنظرياتصراع-ب-3

آخرين.لمؤلفينرأيينذلكبعدأعمببمةأبيابنينقل

ووحي.الهامالطبأنىيىو،المغربيجابىأبيرأي:آواهما
!

الرأييختقدالذي:المطرانبنالياسبنألهمملسالدينفوفقةوثافيهما

.اجوالاستخسالاستنباطيةبنفلريأخذو،الاول

وتتطرق،المؤلفينيينالموضوعمذاحولعلريففكريحواريدورومنا

فيالعمليةللخواحىاستنادماكل،الموضوعمنالفلسفيةللنواحىمناقشاتهما

:رأيصحةأوفكرةاستحالةلبيان،الوقتنفكلمى

لوقوعهاأ!بمذواتالاثخاصانالبينن!و":(18)لو!يجابرفأبو
الناساشخاصتكونأنيجوزولا،تكشرواحدفأولهمعدودفكل،العددتحت

."محالالفعلالىلهنهايةمالاخروجلأن،لهنهايةلاطإلى

حصرهعلىيفرمالاكلليس:قائلاالفكرةتهعلىالمطرانابنويملئ

."حعرماعنيضعفنهايةلهتكونقدبل،لهفهاية"خلا
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اقا:فيقول،المذكورةالفرقيةوفعأنبعد،كلامهجابىأبوويتابع

،ضرورةأ!صقوات،بهااكالعخاعةمذهتقوملاالتيالاضخاصكانت

."ضرورةمبدأقاتفالصناعة

صنعسنتكونأنيمكنلااملصشاعةتهأنفيالمنطقيةحججهيوردكأ
:الناس

كافتقاراليهامفتقى،الكثرةاولأموالذيالشخعىأنالبينمن"-ا

."سائرمم

لقعراستنباعلاالصناعةمذهعلموجدلهثخعىأولمنياكيلا"-2
.،الصناعةوعلولعمره

نأأجلمنكاأستنباعلهاعلىالكش!ةمبدأفييجتمعواأنيجوزلا"-3

."يالاتفاقبلبالاحتلافيستنبطلامتقنأمروكل،محكمةمتقنةالصخاعة

أئصخاع!هالأنالاحكامبهذاأمرعلىالاتفاقللكئرةيمكنلاق1،يذكونم

مشماثلين.ولامتساوينءيىمتمايزونمختلفون

فيأيضايؤديمونأ":فيقولجابىأوىكلامئانيةالمطرأنأبنوينتف

ناوقوله،أيضااتق،نفيواتلأنها،الهامانهاالىوالعخاعاتالعلومباقى

اجشماعيابل،بشىءليسمشقن3شيعلىتجتىأنيجور!ل-الاشخاص
."الاتقانعدمسعع!،الاختلافوانما،متقنأمرعلىالايكونلا

الناسمنكشرةأو،واحداكسانيستطيعحيثحججهجابىابوويكمل

الطب.نواحيبعختلفالمتعلقةالمعلو!اتمنأهائلألكممذامعرفةواحدةدفمة

جهةمنعلصهفيامرهب!مصوان،كذبومونهذلكله!هلفان"ويجيب

."ممشنعاستنباطهدلخا،"الممرفة

عناثباتهاوأراد،أولاأوردماالتيالنتيجةالاجابرأبويصلآومكذ،1

بالالهاماوبالا!شنباطاماباالعلب:أي.الاخرىالنتائجنفىطريق

والوحي.

عهموىيبقفلم-أوررهاالتيللحججوفقا،واردفيرالاستنباطكانولما

ببرماننعلريتهاثباتالىيلحأجابىفابن.والالهامالوحيميواحدةعلريقة

وفقاالحلينأحدنفىالىيتوعملثم،والحلولالفرقهمياتيضع:رياضى

الثافئ.الحلفيبقى،لفرضياته
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لنظريةيلةبنظريةيطرحجابىأبيكلامينتقدأنفبعد،المطراتابناما

ابنرأيحسبالطبصناعةنثماتفكيف.جابىأبوعنهادافعالتياالوحي
.؟المطران

خطأ،العقولباصتخباطالصناعةمذهحصولتبعبلكن":يقولانه1

يؤيدفهواذن."الطبعشاعةصنأجلا!شنبعلتالتيالعقولوتضعيف

بعلسيقةليفسر،العمليالفكرالىيلجأومو،الاسقنباط:الثانيةالنظرية

نتيجة:شفاؤممتصادفلمرفىأمثلةة،دعفيضرب،الطبنشوءأخرى

وأصبحآللملاجففسهيفصدأنالافسانتملمذلكومن)مثلارعاف

.(الطبفيالعلاجيةالاسسىمنتدريجياالفصدا

واكتشف،للعلاجالطردمتينماتينامشملذلك)ومناقياءاواسهالاو

.(ملورماثمصدفة؟نالخاصماتينلهاالتيالادوية

الطريقة.بنفسفائدتهاويوفحأخرىأمشلةيععليوهو

وصلهماحيلكلكيلحيثذلكبع!تعلورتالعلبصخاعةانويقول

مكذا،محدثتع3قدقعرواذا،تخرسددمتفمغلطواقا"سابقهمن

."فلنىفيالفالبكذا،الصناعاتجميعفي

الفطن،والمالم"والبحثالشفتيشمرحلةميأخرىصحلةتجىءثم

الذيقياسناعلىفيهنظراذاالمعلوماتمنمتيءاعتخراجكيفيةعلمعلىيفر
."،لهوضعناه

الافكارأعوعراالمتناقضتينالخظريتينآصميبعهأبيابنلناينقلومكذا

طرحوما،أفكارممابنداراقياوالحوار،المعلرانوابنجابىأبيلدى
نظريت.صحةاثباتالىليصلالحججمنمنهصاكل

:(19)الطب!وءفيأصيب!4ابيا،بننظرية-ب-3

،الموضوعمذافيالمخشلفةالآراء-لاحظنا-كاأعميبعةابيابناسشقعى

أوروماالتيوالمناقضاتالخلافاتفوضح،المعللعالمؤرخشآقذلكفيشأنه

اتحولدارتالتيالمناقثاتوسرد،تلكأوالنظريةلهذهنو!يؤمعلماء

وضحوانعاكاسرد)،اوالبحث!نالمقداربهذايكتف)مولكنه،قاىأوالرأي
العب.نشوءفيالخاصةننلر!ته

-190-
http://www.al-maktabeh.com



النظروجهتىنواحىبمضبينتكاملا،أصيبعةاييابننظريةوتعتبر
نكرمما،مراللتينالمتصارعتينيتينالنظسنبجواب!ضىبينولقاء،المختلفتين

واحتصالاته،جوأنبهمختلفمنللعوضوعأضملألهشقصاءنفسهالوقتفيومى

:المجالامقافيالحقائقمناليهالوصولكنيهماكلالىللوعمولى!و

يتفوقأنيبع!لاانه:فيهايقولبعفمةلكلامهأصيبعةأبيابنوجهد

نأيعكنكا،وبيئتهمحياتهمفلروفنتيجةالطبيةالمعرفةفيقومعلىقوم

وقوة،رأيهمبتمامغيرممعنمتميقيناشخاصلدىالمعرفةمذهتتوفر

العلب.صناعةسنكئيرإزمنامع3عندفيجتىممتميينوسداد،حنكتهم

الطبمنهانشأالتىاالبدايةعنأولافيشحدث،نظريتهعلرحالىيشتقلثم
خلهورعلىمتضافروبشكل،الوقتنفمىفيعملتمصما!رة!عبوجوديرىومو

يستعصىحيثخاصبقصلمنةر!صمكلفيالحديثويفصل،الملممذا
تؤبحوادثويروي،أمثلة4)ويمتل،أبعادهويوضح،بهالمتعلقةالافكار

وفاندته.،وتأنبرهوجوده

تطورتكيففيوفح:البدايةتلتالتىالخعلواتعننلكبم!ويتحدث

قوانينه،لهمتكاملعلمشكلأخذتوكيف،البدات،تمذهمنالعلبيةالمعرفة

.عرهالىوعملكماكاالخاصمةوأعسسه

ية:البلىا-أ

مخنلفة،ومعادرة!ءعواملعناصيبعةأبيابنرأيثا-ناجمةومي

علمليغلهو،بعضمابمفهافكمل،الطبيةا،صرفةرقدفيبدورهمنهاكلصامم

ومي:،الوجودألىالطب

:والاصفياءالانبياءعن-1

ثىءعنهوردمنكلويستقصي:الالهيبالتأييدالممسفةوعمككمحيث

العلم:بهذايتعلئ

ثريف(حديث)ا"لسلامعليهعاىاودبنسليمان

اليهود(عن)السلامعليهوسوعى

الصابئة(عن)الصابثةوصلحاءو؟هان

الصابئة(عن)السلامعليهآدمءنوراثةشيتأو

(المجوسعن)تثم!ارارأو

-،9،--
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والسودانييناقالعسنبطس)بالحكمةالمثلثالهراسةهرسىأو

القديم(النبطمنوغيرمموالكسدأنيينوالكلدأنبفي

ائيلين(2الا!رعلاءبعضعن)متو!ئمالخبنلامخبنقاليوأو

اليونانالىالغرسمنالملوممذهانتقالهىهاسةفكرةالىمناويتطرق

.اليونانالىالهندمنوانتقالهاالا!معكندرزسنفي

:،الصاتالرؤيا-2

توصحمشهورةكتبفيوردتوقصصأمثلةعدةويورد:الاحلامقياي
ومنها،أريباطميوسعنوبعضها،جاليخوسعنيحمضهابنقل،وتؤيدءمذا

عبدأو،رفوانبنعليعنوغيرما،المفربخلفاءأحدعننقلاوردما

زمر.بنان

يفكرالذيللطبيبالبا!لنبالمقل!رتبعلة،الاحلاممذهكانتوربما

تفسيرفينبحثن1مخانريدلاولكننا،مصينةمحبيةمعضلةحلفيمستربمضكل

مجاله.امذافليس(عمحتهاأوالظامرةمذه

لمصاله!ة:واالاتفاق-3

حولوتور،القدامىالاطباءدكرماقصصعن،أمثلةعدةمنا"ويورد
حلأو،اءىوم!رفةأوعلاجكشفالىدت9و،حولهمبعنكاأوبهممرتسصادفات

فائدةكمنفالىدت1مصادفاتثلاثماخسأندروعنفينعل،علبيةمعضلة

ت!صححادثةينقلكا،(يعشقدونكانواماعلى)الترياقفيألاناعيلحوم
سلالةمن!بوموبافلوللنمرتأخرىة)احوقصة،بالبعرةلمريض

علبية.كشوفالىكلهاوأت،أسقلبيولهمى

؟فعاللأ:وإلالتداءناتاالعيوملاحظةمنلمعرفةا-.4

بعضتفعلهعاأمثلةءدة(الخواص)كتابهفيالرازيعلىوينقل

تطرأالتيالتغبراتاثناءأو،!رفهاأوأبخانهاأحدمرضحالفيالحيوافات

جربوربما.جالينوسعنالمشابهةالامشلةأحدينقلكصا،حياتهاءلى

بمضأكتنمافالىفقادمم،الحيواناتمذهلدىضامدوهمصاالاسنفادةالناس
.المعالجات

:الالهام-5

عنأمثلةاعيبمةأبىابنويورد.الغريزةأوالفطرةاليوموتسمى
عنوتبمدما،الصا)حالمرعىنحوتقودماوكيفالحيواناتى!لالفريزة
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:(20)الحيوانيةالغريزةفىأمثلةعدةايرادد!بويقول،المؤذيةالمراعي

الافسانكانومناف!هامصالحهاألهصتلهاعقوللاالتىالحيواناتكانتفاقا

حجةأكبراومقا،بذلكأولىالحيوانفضل9موالذي،المكلف،المعيقالعاقل

."لخلقهسبحانهالله!نالهامموأنعاالعلبأنيعتقدلمن

اصيبمةةأبيابنفيكركمامراحلبمدةيتمو:الاستصرار-2

وسواماوالالهام،والمصادفةالاتفاقطريقعن:البداياتتتضافى-1

يالتجربة.يحصلمااليهاويفاف

،الملماءاتمشامداحسببالقياس،وتزداد،المعلوماتتتكاثرثم-2

فعلرتهم.اليهتقودمموبما

العلصاء-خ!صمةالناسيتامل،المملوماتمنكبيركماجتماعبمد-3

والروابط،بهاالموجودةوالعلاقات،أسبابهاجومرليكشفواالمصلوماتمذه

التىالصامةالقوانينونظهس،بالتكونالعلميبدأوبذلك،!لجنهاالمشتركة

ثابت.وخط،واضحوهجضمنالمعلوماتمذهسلكتنظم

الصلوممذهدراسةفيالاساسهىوالمملوماتالقوانينمذهتصكلبح-4

أدركوهماوالى،والتصليمبالتملميبدأمنها،كلبةنينقوانلكمنلهموتحصل"

.(02)،ينتهيلاأوسنها

ثمالملاحظةعلريقفصن:مل!لاتكونفيالحل!اتسلسلةتكتعلوبهذا
أمئماملةاالمامةالقوانينالعلماءيستخلصوالقياسوالاستنتاجالاستقر،1ء

يختقلومنها،العاسةالقوانينمذهالعلوممذهتعليممنطلقيعبحوعندما

الاصمل.ميكانتالتيالجزئياتالىالمتملم

التيللاسبابويشطرق،مذهنظريتهأعميبعةأبيابنيختمخيرا1و

مىمامةمقولةفيوضح،منهمثخصالىالطببدءينسبونقومكلجعلت

،لقومقوممنونتائب!االدراساتوانتقال،الملمحلقاتوتكاملتسلمصل

نثماهدولا،الخعلواتلهذهالاجعاليةالمحصلةنشام!انصافنحئ،لأمةامةومن

نقلمالكن،وانقرضتأمةزالتأوقوماندتروربما،نفسهاالخ!لوات

الاختلافوينشأكاوالاقرالالآراءبذلكفتتضارب،يبقىقدالعلوممنعنها

.المجالمدافيلاحعلناهالذي

التامنا،ؤتمرأبعاث-193-
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تمة:الغا-4

مذهلناقركالذيالثقةوالمؤرخالعالمتانحييأنالايسعنالاوأخيرا

لموالذي،وب،أيتالطبنشنماةفيوالمعمقةوالمستقصيةالعلريفةاسةالدرا

هذهالىأضافوانما،الدقيقالمؤرخ!ئأن،سابقيةء1،رآبا!ممتقصاءيكتف

معتمداإحبأنشوءفيالخاصةنظريتهلنافوفع،يصخ!ثلار،ايهكلهااءالآرا

مذهبناءفيوالعمليالعلعيالمنعلقاصتخدلماممعلديهالمتوفرةالم!لوماتعلى

تاريخفيمصيقةنعلرةذيكمؤرخ،بهالشدبللاعجاببعونامصاالنظرية

نشونه.كيفيةفيمتفردةنظريةوزي،العلب
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مشلهواا

ه:جلجلو،ابن29جصيبمة1بى1ابن(2)

اعميبعةأبيوافي346:النديم(3).

33:صيبعة1ابيابن(،)

345:الفهرصت(،)

346-345:النه!ست(6)

5،8-557:العكمةفردوص(7)

558:العكمةفردوس(8)

51-5:جلجلنج!ا(9)

6-5:جلبلابن(10)

6:جلجلابن(11)

9:علبلابن(12)

01:بلبلابن(13)

\:ا"لزوزني-(14)

11:الزوزنى(15)

72-11:اعيبمةبي1ابن(16)

؟3:صميبمة1أبىبنم(17)

15-13:أعميب!ةابيابن(18)

27-17:أعميبمةأبيانجه(19)

72:عميبم!1أبىابن(20)
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ععالمرا

اصيب!ة:أبيابن-ا

الممرو!السصديخليمةبن3قابنأحمدتأليف،الأ!لبا*محلبقاتيالأنبا*عيون

-انحياةمكتبةدارمنشورات-رنانزارال!كتوروتحقيئضحاصميبعةبي1بابن

.1969بىوت

جلجل:ابن-2

جلجلبابىالممسوفالاندلسىعسصاربنسليانتاليفوالحكاءالأ!لبا*علبقات

!1955-بالقاهـ!ةالشرقيةللاثارالفرنسيالملميالممهدمعلبمة-صيدفؤادتحقيق

3-البيهقي:

!حدوتحقيفبنشرهعشي،البيهقئالدينخاليرتآليفالاسلامسساءتاريخ

.(م1946)36،5،،بدمشقاالشقيمعلبصةصلىكرد

الزوزني:-4

حبار1كظبمنالملتقعلاتالمنتخباتالمسىالقوزفيمحتعروهو:الحكساءقارفي

تحقبئ.م1903يمقغلامعلمعةمنبالاوفستمعور،للقغعلىالحكاءبأخبارالعلاء

.ليبرتجوليوس

:54-الطبر

وتمحيحنسخ،الطبريبنسههلبنعليتاليف،العلبفيالحكمةفردوسكتاب

.م1928صنةلينببسآفتاب!لجصةفيو!لبعالصديقىصعزبيرالدكقور

6-النديم:

رضاتحقيئ-اتىبالورالمصروفاسحقيعقوببي1بنسدللفجالفهرست

.(م1971المقدمةكتايةتاريخولكن،العلبعمكانأوتاريخيوجدلا)تجدد

-971-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الاطباءطبقاتفيالانباءعيونكتابنيال!طبعنوردما

أصيبعةأبيلابن

بشورحناتولهيق.د

السمدييونسبنخليفةبنتاسمبند!حأالعباسىأبوالدينسوفقمو

وورس،هـ/060/عامدمشقفيولد.أصميبعةابيبابنالممىوفالخقرجي

بالبيمارصتانوالتحقالقامرةالىكلوسافى،أطبائفامشهزر"يعلىالعلب

مداواتهوحسنبذكائهفاثشهرالملمتحعيلعلىيعملوأخذ،الناعري

صملخدأميراصتدعاهاشتهرانوبعد،الدولةةم!خبفالحقالعيونالاسراض

صلخدفيوتوفيخدمتهفيعمرهسنالاكبرالقسموقضىاليهفرحلني!لاعق

.هـ/668/عام

العصرفيالمربالاعلباءومؤلفاتحياةلدراسةالرنيسيمصدرفاان

الكثيراحوتكتبعدةهمرتالعربيالشاريخوفيالتراصكتبموالاسلامي

فيجمانالتىحخينبنلاسحئوالحكماءالاطباءتاريخككتاباجمالتسمن

وفي،الاعلباءتىاجمعنعربىكتابأولانهواعتفاليجسيالشالثالقرن

ألذيالوقتففسفيالغهر!ستكتابه؟النديمابنوضعالهجريالرابعاالقرن

الاخيرمذالكن.تقريباالحكصاءالا!لباءعلبقاتكتابهجلجلن!افيهألف

التراجم.فيعامكشابالاولأنحينفيمتخصصاكتاباكانوافحموكما

مامةمؤلفاتثلانةوضعواكباركتابثلاثةوالسابعالساسىالقرنفيوجاء

،الحكماءباخبارالعلصاءأخباركتابوالفالقفطيالدينجمالالوزيرومم

،الزمانبخاءأوأنباءالاعيانوفياتكتابوألفخلكانبنالدينمثسسوالقافي

بكتابهالعربالمؤلفينجهودتوجالقيأعميبعةأبيابناعظمهموأوثالثهم

لامينوقدصهالهجريالسابعالقرنفيكشبالذيالانباءعيونالصيتاالذائع

الممالح.الملكوزيرالدولة

الحالاتبعضلكملازكروساتوقف،القيمالكتابمذاأمصاوسنتصفح

دكروإلتيالاصلباءبعضعنحديفسمياقفيصيبصة1أب!ابنأوردماالتي

التيالكشباسسماءلكم!ممانكركا،الجل!يةالامراضلبعضتبيرهمفيها

طبعنوتشحدثأصيب!ةابىاينوأوررمااجمالتساعمحاببعضألفها
الجل!.
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فيهمأبقراط)فىاعالذلمحناليونانيينالاطباءطبقاتعنينحدثفعندما

ومقالة،البثورفيماماكتابالهأنمشيراأبقراطءثتبفيكر،الطبصناعة

ومقالةي،القيحومو(ديونوسوس)علةفيرمقالة،الصلبةلاورامفي
أبقراطبينالاعلباء،أوضراع!شجمةخلالسنأ،يضاويذكرالمصانيكمئرى

وأعتفالقينةكتابصاحبوموبالمزينالملقبأقريطنومخهموجالينوس

الا!لباءامتمامى!مالىيشيرالوقتذلكفيالزينةعنكتابافرادمجسدأن

ج!الينوس!عنيتحدتوعندما.الجلدوبصحةيةالجل!بالامراضالعهدنيلااكفي

الفلظأصنافجالينوسوسماماامالاورافيمقالةبيخها"نيوردمقالاتهمعدىا

و!قالة،ودلائلهاالاورامأعشافجميعالمقالةمذهفيووصفالطبيعةالخارج

مذهفييبينالبدنخارجمنتحدثالتيالاوراموميالباريةالاسبابفي

وعندماعملهادفعمنقولونقضالبدنفيعملاالباديةللاسبابأنالمقالة

راالادويةمنمئالايوررر(الادويةتركيب)جالينوسكتابعنيتحدت

كتابتفسيرأيضاكتبهومن،تدملالتيوالارويةالقروحفياللحمتبني

أيضامقالاتهومن،واح!ةمقالةفيوجملهفىكرهسبقالذيلابقراص!القروح

.القوباءفيومقالةأليرقانفيمقالة

الذينالسريانيينالاعلباءطبقاتعنأصيبعةأبيأبنيحدثناوعندما

ماسويهبنليوحناترجصتهخلالومن،العباعىبنيرولةظهوربد،فيكانوا

اليهو!ثكا:يوسفقال،ابىاميمبنيوسفلسانعلىالحادثةمذهيورد

فأعلمهاليمنىبهمنالاكحلبفص!فأمرهبهأضرقدجربابحضرتهرجل

فمل،تأنهلهاعلمهأليسرىبهمنأيفاالاكحلبفصدفأمرهفعلقدأنه

أنهفأعلهالاعمصخيقونبشربفاسره،فملتقدفقالالمعلبوخبشربفامره

فاعلمهاسبوعينالبقرمخيغىوثكربأسبوعاالجبئماءبشربفاصه،فملت

فملتمهأنكقكرتوتالاالمتطببونبهأمرمامثىءيبقلملهفقالفولأنه

التجربةعلىيعملرأيناهوق!جاليخوسولاأبقراطيذكرهلممماشيءوبقي

:فقالمومافسألهالذشاءانعلاجكينجحأنأرجوفافىفاسلمتعملهكثيرا

اللهرحمر،قصةكلفيواكتبصغارارقاعاوقطمه!اقرأعليسزوجيابتع

والنصفالسلامبعدينةالشرقيالمسجدنينيمفهاوألقالعافيةبالمبتلدعاعن
ينف!كأنأرجوفانيالجممةيومبالمجالسوفرقهاالنربيالمسجدفيالآخر

الىبحضرتيوشكاأيضايوسفوقال..العلاجينفمكلمانيابالدعاءالق

علاجأياممنمذهليستفقالالشتاءايامفيبهجرباالتجارمنرجليوحنا

كلهاالممفخاتكل9عنفابتمدالربيعيام9فيمذادائكملاجوافماتبما

والبقولالابذ"ارمنحريفوكلوكبارهذلكصغارالحهوماالسمكوعلري

تىكهاعلىعبراأععلىلستأ!ثياءمذهالرجللهفقالالضرعمنيخرجوما

لشفلوبدنكوحكأكلهافأدمنذكرتماعلىالامركانفانيوحخالهفقال

.الشرهمنتفسكبهتصفلمابدعائهانتفعتلماحاصةلكالمسيح
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ما!جلايكتابله:يقوليوحناكتباصيبعةأبيابنيمددرعخدعا

يذكركشبهمعددااسحقبنحنينعنيحدثخاوعندما.مثلهالىأحديسبقهلم

ينة.القفيكتابا.لهآن

بكر،ودياريرةالجنوأ!لباءالمراقيينالاطباءطبقاتلذكرينشقلثم
علةفيرسالةر!مائلهبينمنذاكراالكندياسحقبنيمقوبعنفنافيح!

وعن،العطركيمياءفيالةورساوأنواء4الحطىفيورسالة،وأمنمفيتهامالجذا

مقالةىلهانيقولالكنديتلاميذمنوموالسرخسيالخطيببنأحد
البياضفيكتابالحرانيقىةبنثابتالحسنولابي.والكلفوالخعشالبهئ

الصفرةفيومقالة،والحصبةالجدريفيورسالة،البدنفييظهرالذي

بكسبنولابراميم.وعلاجهاوأسبابهاأصمنافهااد!عمالبدنافيالعارضة
والحميقاءوالحصبةالبريفيكتابالاشعثأبيبنولاحد،الجدريفيمقالة

وموووراواتهماو؟البهقالبرعىفيكتابيضا9ولهمقالشانالكتابومقا

!بوحدثنى:يقولالتلمذبنالدولةامينعنيح!تناثم.أيضامقالتان

التلصيذبنالدو)ةأمينالاجلكان:قالاالمسيحىالفرجوأبوتومابنالفرج

عليهفإرخلتعمغيرصبيوممهاأمراةعليه،استأذفتاذيديهبينونحنجالسا

فقالتالرمليبولوموالبولحرقةبهمذاصبيكان:فقالبدرماما1رفحين

ةلا.دلااال!لامةعنفسألناهقال.وانصرفتاوكذاكذافليستملقال،نمم

الاستدلالمناللونلكانالعلحالأاوالكبدقالآفةأنلووأنه،نلكبهأنعلى

بيهأناولووجدتويحكهباحليلهيولعرآيتهدخلحينفقال.معلابقا

ألموجبةالحادةاالمادةتلكوأنالرمللاجلالحكةأنفملعتقاحلةمشققة

ونتنكمققفتقحلبالقضيبولوعهعندفامله1لامستربصاوالحركةللحكة

القمبةالبركاتأبوالزلأمانأوحدعنويخذكر.موافقاوكانفيلكفحكت

المعروفالبركاتاأبيتلصيذالفضلأبوحدثنىقائلاالبل!يملكاعليابن

ففيكاناط!سلامعسكرفيالزمانأوحدخدمةفيكنا:قالالذمانبحأوحد

صديد.منهيسيلوكانصمانافىكانالورمأنالأداحسبهرجلج!ءهيوم
فقلنا:قال،فقعلعهاأعمبعهسلاميةالىبادرالزمانأوحدذلكرأىفعينقال

بهبماويبعااويهتداأكيفنيكوكانالمداوأةفياجحفتلقدسيدفاياله

اليومذلكومضى:قال.بحرتينطقلاوموولمناهأصبمهعليهوتبقيغيرك

وقالبمداواتهالينافاوصىسواءذلكمئلآخررجلا)ثانياليومفيوجاء

فاتسعالداحسبهاوييدابصافداويناه:قالصمواباشونهماهذافيفعلوا

الاصبعلامياتسمنالاولاالسلاميةذمابألىالامروتمدىالظفروذمبالمكان

ولطخخاهالالطوخاولاوعالجناهالاعلاجاولابهيناهاووداالاأءىوتركناوما

أمرهوآلأكلأسرعالاعمبعويأكليزيدقلكوكلوسقيناهالامسهلاولا

السنةتلكفيالمرضمقاوفشا:قال.عليمعلمذيكلفوقأنفملمناا(لقطعالى

ملاكالىوبضهم،ايحداالىبعضهمأمرفتأقىالقعلععنمخهمجاعةوغفل

أنفسهم.
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محمدبكرى!أعنيحدثناالمجمبلادفيظهرواالذثنالاطباءعلبقاتوفي

الجدريفيالشييرةمقالتهيذكركتبهمات!دادوعفالرازيزكرياابن

ومواضيعهامقالاتمعدداالمنصوريكتابهعنيحدثناوعندما،والحصبة

فيوجواكلجملالسابعةوالمفالةالزثخةفيى5الخامسةالمقالةأنفيذكر

منالتيالعلةفيمامةمقالةويذكر.والقروحوالجراحاتالجبرعشاعة

.الوردلهئكلمهعندا!بيعافصلفيالبلخيزبلابيالقكاميمرضأجلها

غبارعنالناجمالتحسسالىاتالاشاراأولىمنهيالملاحعلةمذهأنواعتقد

والبرصالبهئفيمقالةأصيبمةاييابنبحسبأيضامقالاتهومن،الطلع
الوزيرألىورسمالةالمقعدةفياشقئواالبواسيرفيومقالةالزينةفيوكتاب

الحادثةالاءلالفيالقنائيالجراحبنداؤدبنعيممىبنعليالحسنأبى

يقضمكانلاكلعلبيبعنأصيبمةأبىادبئيحدئنائم،الجسدظامرعلى

البيتين:ينتأقكرالجربداءورحفي)بياتهومنالشعر

ال!علاماكربافيعدمااذابكفيجربمهمكلرتييهيج

اللئاممعافحةبكفيتحتىلذاكاللئامتجنبخى

مندويهابنأما..البريفيمقالةلهأنيذكرالمسيحيسهلأبيوعن

العارضةالحكةعلاجفيدليلبنالحسنأبيألىرسالةلهأنفيوردالاصفهانى

الىرسالةأبضاوله،الشيخوخيةالحكةحولمامةملاحظةوميللمشيخة

صفير.وموالجبنبعاءبجسدهخرجتبثورعلاجفيابنه

وأقامواالمخرببلادفيظهرواالذينالاطباءصلبقاتفيالحديتعنداما1

عنويروى،وعلاجهوأ!همبابهالجذامفيمقالةالجزارن؟الن.افيقولبها

:قالحويبنالاصبغأبوحدثخيجلجلابنقال:قائلاعلملونفتحبنمحمد

تهبشملقرحمحمدلاوطهءرف!وتبدرلينه!لاعبدالوزيرعندكخت

تلكفيمن!واحدكلفتكلم،طملونفيهمالاطباءمنجماعةيديهوبين

ساكتا،اكارافانيمذاقعتكماالوزيرلهفقال،صاكتوطملون،القروح

باحضاروأمرهكلامهالىفصاليومهمنالقروحمذهينفعمرممعنديفقال

بدربناللهعب!فوعملهليلتهمامنفجفتالقروحعلىو!للىفأحضرهالمرمم

.شىءبفيردونهألاطباءوانصرفد،ئارابخمسين

القروحمرفىأيامهآخرفيأدركهبميقولتاجبنبك!أبىسليمان.وعن

الامراضبعف!الىا:طرةيكونقدأنهواعتقد،دواؤهيمكنهفلماحليلهفي

التناسلية.
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زمربنمروانأبووكان:قادزمربنمروانأبيعنيحدفناوعندما

منهيغتذيلابالفارالمعروفالطبيبوكاناليهويميلالتينيأكلماكثيرا

افهمروانلابييقولوكانالسنةفيواحدةفيكونشيئامنهأخذوانبشيء

بلفتهمالدبيلةميوالنغلةالشينأكللمداومتكصعبةفغلةلكتعسضانلابد

التينمنمسيئاقأكللموكونكحميشكلكثرةبدلالهيقولصوانأبووكان

وفىلكالتشخجبملةالابالفارالممروفيمتفلمقال،الشخاجيصيبكأن
ماابكمناومذادهاوتوفيجنبهفيدبيلةزمربنمروانلابيعرضأيضا

يمالجهاكانالعلةمذهمروانلابيعرضولماقالكاألاتارتفمةمنيكون

بكرأبوابنهلهيقولفكانبهيمتدففعاتوثروالموأدويةمرامملهاويضع

وأالدواءمذاصنزدتولوالفلانيبالدوأءوأءالدممذاغيرت)وأبىيا

البنيةمذهتغييراللهارادانابنييا:لهيقولفكانوكذااكذادواءاستعملت

وأرى.وارارتهمشيثتهبهيتمماالاالادويةمنالشملأنلىيقدرلافانه

الدبيلةمذهوماالسكريبالداءمماباكانزمرابنأنالسابقالوصفمن

.الداءهذااختلاطاتمنالاالعلاجعلىالممندة

فيباشبيلياالاطباءبعضالىكتبهاورسالةالزينةفيكتابزمرولابن

والبهق.البرصعلتي

أبيابنيحدثنامصرريارسنطباءالمشهورينالاطباءعلبقات،ومن

حسنجرائحياطبيباوكان:فيقولالنافعالحقيرلهدعىطبيبعناعميب!ة
لاوموح1،!جلامداواةبعناعةيىتزقكانانهأمرهظريفن!والمعالجة

ابنوكانيبرأولمأزمنعقرالحاعلرجلعرضأنوالنقكاالخعولغاية

لهالمضاركينالخاصاعلباءمنوغيرهعندهوالحظيالحاكمعلبيبمقشر
المذكوراليهوديامذالهفأحضر،المقسفيا؟رضالاقلكيوفرفلاعلاجهيتولرن

ألفلهفاعللقأ/يامتلائةفيومثفاءفتفهيابسادواءعليهعلرحرآهفلما

بنعلىوعن.الخاصأ!لباءمنوجعلهالنافعبالحقيرولقبهعليهوخلعدينار

سالمسائلأجوبةفيورسالة،الجذامعلاجفيالةرسالهان:يقولرضوان

صبيعلاجفيورعالةالاورامفيالنممانبنزمر9العلبابوالشيخا!نع

وعن.الاور"امفيمقالة،.ولهالاسد3وكااالفيلبداءاللسمىالمرضأعمابه

يالثقفةالمسماةالجعسةفيمقالةلهان:يقولرحصونبنسلامةبنمبارك

رسالةرمشقفيالظامريةالمكتبةفيالمجموعاتاحدىفيووجدت.والخزفة

المخعلوط)رقمالعينزربيبننعربنعدنانالنصرلابىمنسوبةالشقنةحول

5064).

لو.قنأثناءانه:يقولفانةأبفىبنالمخىأبيبناود!اسليمانأبيومن

ونقلهالخليفةمنفعللبهسليمانبابىماراالممكأعجبدمياطئخرعلىالفرنج

ابنلمعالجةالفاروقالترياقسليمانايوركبحيثالمقدسبيتالىعائلتهكل

.امبالجذامصاباكانالذيماراالملك
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إفرجاأبيعنيحدثخاالثمامبلادفيالمشهور،ينالاعلباءعلبقاتومن

قيكنتسيدييا:فقالرجلاليبروديالفرجأباجاء:قائلااليبرودي

وحرارةانشفاخاكلهوجهيفيالآنوأجدرآصىوحلقتالحمامفيمذهساعتى

بغيرهت!محوتزبوينتفخيىبوفوجدناهوجيهالىفنظرنا:قال،عظيمة

قناةمنالجاريالماءبهويلقيلو!أريكئصفأنفامره:قال،تدريجولاتوقف

يقللمكأا.لبردوغايةالشتاءصميمظاكاذالرمانوكاربيهفيكانت
عليهوأت،ربالانعرافالرجلأمرثم،بهأمرمعاأرادمابلغحتىواقفا

وقطعمبرداالحامضالنقوعوأمشعال.لتدبيرتلعليتومو"ابالاوفق
معتتناسباهاأراالحالةومذه.ماضرىلهث!حيأنفامشنع:قال.القفر

.الحروربشرىحاليايعرفماأو!لحعامحرارةبسببحاىةيةشرومجمة

الدينمهذبمئيخناصدئنيومصة:يقولالمطرانبنني!لااموفقوعن
أبنطلبقدحممىصاحبنالدأسدكان:قالبمعالجاتهيتملقفيماعنه

مجذومرجلواداالطريقبرمضنينحئفبينماممهوكنتاليهفتوجهالمطران

فاستوعفعمورقهوتثمومتخلقتهتغيرتحتىالمرضبهقويوقداستقبله

لحومكل:لهوقالرؤيتهمنكالمتبسمفبقيبهيت!اوىومايتناولهمامنه

ومضيناقال.تبرأفافكالافاعىلحومكل:فقالالمسألةفيفماوره،الافاعي

فلماورجمناوصلحتماثلأنالىبسببهراحالقيالمريضوعالجحمصالى

وقبلعليناصلمقدالصحةكاملالصورةحسبشابواناالعلريقفيكنا

الذيالمرضصاحبوأنهبنفسهف!سفه،آنتمنلهوقالتعرفهفلمبه
الىمعهيحتاجاكغيرمنبهصلحلهوصفهمااستعمللماوأنهاليهشكاه

.نصرفواوودعنائهبىكمالفيذلكمنفتعجبناأخردواء

الطبفيالراضحالنهجكتابهمفصلايحدثخاالدولةمين9الصاحبلوعن-

وعلاجألاصحاءتدبيرفيالرابعالكشا!ا،خمسةكتبالىينقسم/انه

فيهااليدعملمناليهيرقجوماوعلائهاوأ!ممبابهاالظامرةألاسراض

.السمومبيوتالزينةتدبيرأيضمافيهيذكروةالمواضعأكثرفي

للكتبذكرمنالاطباءطبقاتفيالانباءعيونكتابفيوجدتهما1/ذم

وتدبيرا،لجلديةالحالاتلبعضوسرد،الجلدطبعنمؤلفوماتحدثالتى

لها.الاعلباء

التاريخيةألاخطاءوبعضالخيالشطحاتوبعضالروأئىالعلايعورغم

لشاريخقاموساكبرأصميبعةإبىابنكتابيبقى،القارىءيعمادفهاالتي

لوان،التاريخمذااسةررالييفكرمنكلعنهيستغنىلاالاسلاميالطب
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مقلفاتمنالكثيرأسصاءلناحف!انهالافضلأيأصيبعةأبيلابنيكى

مذالولاضيئاعنهالنعرفكناوما،غالبيشهافاعتوالتيالعظاءأطباثنا

المنليم.الكتاب

أبيلابنمدحهقيتما!اصادقاكانالسويديبنالدلمحنعزأنرى9و

:قالحينالاصلباءطبقاتفيالانباءعيونكتابالفلماأعميبعة

الغاخرةاالرتبأعلىونلتالمنىبلغتالدينموفق

ناخرةعظمه1غدتوانمضىقدمنفيالضاريخجعلت

الآخرةوفيالدنياهذهفيباحانهاللهفخصك

بشورتولهيقحناالدكتور
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زمربقاالىالزمراويمن

خرام!يعيىمعمدالصيدلاني

العلومتاريخفيعليا!راساتبلومى

للثانىالموافقللهجرةوالتسمينالثانيالماممنرجبمنالخاسىفي

سبمة!نتقل،ميلاديوسبمصانةعثراحدعامنيسانشهر!نوالعشرين
زيادبنطارقبقيادةالاندلسعدوةالىالمفربعدوةمنالمسلمينمنآلات

أقعىفينقطةعندونزلوا،والمفربافريقيةوالينصيربنسومىقارةأحد

\واابتد/مناكومن،طارقد"جملالآنفسفوميلسالاتيىةجزمنالجنوب
المسلصينجيوشو"آتانالى،الاخرىتلوسةالمدني""اف،شصالابالزحف

الشرقيالشمالأؤصىالىا،لواقعة!رقسطةالىللهجسةوتسمينخمسةعامفي

مدينةأبعدبىشلونةالىوصلتللهجرةوتسمينصشةعاموفيالاندلسبلادمن

المتوسط.الادمصابحرا!مماحلعلىأتلسية

وربعا،العالميةالحضه!رةسهيرةفيمامةخعلوةألاندلسفتحكانلف

قلك.بمدالاوربيةالنهضةفلهورفيالهامإلوا!لاوالاساعهىالحافزكان

العمرانيةعراوحهاوتشييدبنائهاعلىوععلوالسبالاتالمسلمونا!مشقر

ا/لتيالاونلسيةالامويةالعائلةالىالحكمانشقالوبمد.احفاريةواوالثقافية

والعلومالفلسفةفيهبافتجدبووابت!أ،ا،لدواخلالرحمنعبدسسها1

الاسلامبةالدولةنرقفيوالفلسفةالملوماليهوعملتمافيهبذتبعبدا!ئهمأوا

قيهالذيالتشجيعلسالاتفيال!لومتقدمعلىوسهماعد.بغداراهتم!عاعو

.بالعلومالئمخصيمشما!هم2اوندلسيينلااوالامرلأءالضلفاء!نالملماء

حضارةاتمناراالزمراءوضاحيتهاوقرعلبةوعلليطلةاشبيليةكافتلف
م!ا.الاوربيالغربومنالمربيالشرقمنوالثقافةالملموموافل.لعلالبى

لبناءالاساطىحجرالملناعرالرحمنعبدالخليفةوضعم936عاموفي

مشرفاالثانيبالحكمذلكبمدعرفالذيالحكمابنهوعين،الزمراء!خمدلي

بالخلفاءجديرةمدينةواصبحتازدمرتماسرعانالتىالمدينةبناءملى
+!3ة2ماريزوسماهاالمرببومبايب!ه2ء؟لقبهاحتىالاندلسبيئالامويين
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فيايم936عامالزمراويولدالقمراءمدينةوفي.(1)ن!الاموفرساي

الفتبلهـأي404الموافق1م1013عامفيهاوتوى،المدينةتا!ميسصنة

.الآنمنتماماعام

الاندلسفيلجراحةووالصيدلةال!فيعالملاالزمراويتألقالقد

كانمماأكثرالغربفيم!روفاكانولربما،الشبعالمالىسمعتهوامتدت

يقولثرقىدمشقىوموأصيبمةأبيفابن.الاسلاميةالدولةمثرقفيمعروفا

عنعجقلمنالتصسيفكتابةالكشبمنالزمراوىعباسبنلخلف!عنه

لمأنهمل!لاحقالآننعلمونحى7وأش!هرما4تصانيةكبر9ومواليفالتا

يقصدأصميبعةأبيابنكانولربا.الكتا!هقاسوىللىمر"اوييكن
المتعلقةالئلا*؟نالمقالة"التأليفعنعجزلمنالتعريفكتاب"بعبارة

ولربمااللاتينيةالىترجعتااللتين،والثانيةالاولىالمقالتينأو،بالجراحة

كتابكاملفظنهابهاسععأوالترجماتمذهعلىاصيبصةأبيابناطلع
،التعريف.

أحدالزمراوييعد(م1064-994)الاندلم!ليحقمابننجدبينصا

الىبالنسبةنفسهالتميءوتب،لسالاتفيتفوقواالذينمنعلصاءأربعة

لسالاتعلماءمنخمسةأؤفلبينمنمراويالقعدالذيسعيدابنالمؤرخ
عجقلمنالتعريف"النفيسكتابهلشاليفهالصمتذائعةمكانةعلىاوحائزا

."التأليفعن

بعدهومنبالثهبالمستنصرالملقبالثانيالحكمز؟منفيالزمراويعمل

عامر.بنيمنومماا،ظفرالملكعبدوحاجبهأ،لئانيمثامابنه

التعريق:وكتابالؤمراوي

الزمراويعباسبنخلفالقاسمأبوموالزمراوي؟مراويالقموفمئ

ونسبتىم!ابعووالدهالقاسمأبوولقبهحلففاسعه.الاندلسيالانصاري

منكانا4والدتأنعلىتدلوالاؤماري،فيهاعاشالتىالمدينةالزمراءالى

الىانتقلواثمقىطبةوا!ممتوطنواالفتحجيشالىانضعواالذين!لافصار

بنائها.تامحينمراءالق

المفردةبالادويةخبيرافافلاعلبيباكان"أعكليبعةأبيابنعنهيقول

."معناهفيتاموكتابهالصلاججيدوالمركبة

نة.حمارنشات.د-الزمراويالقاسملابيعيدليةدراصمة
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الاو؟ن،علومشاملاوجاممامولهمموعياالشعرثفكتابكانفقدوحقا

ممها1كثيرةبامورسبقوهالذيننيء)ؤملاجميععنتمينالزمراويولكن

يأتيةما

كانةحا!جلابخ!عاسبحثا،التعريف"موسوعتهفيخصص-ا
تكنول.الحيننلكحتىعاه!الصبوفيالمربيالطبفينوعهمنالاول

الآلاتلامميةبلفحسبجراحيةمملوماتمنتضمنهلمااحةالجسمبحثأممية

كتابه.فيوصورمااستعملهاانتى

الكيمياءعنمستفيضابحئاوالشرينالثامنةالمقالةفيأفرد-2
المستمملةوأملاحهااستحصالهاوكيفيةالممادنمنعددعنفتحدث.ةين!عملا

تها.وتأثيراالاملاحتلكاشحصالوعلرائقالمداواةفي

وصناالقوابتلكفوصف،بالقوالبالاقراصعشععنتحدث-3

الصناعية.انصيدالةعالمفيفتحاقلكفكان.دقيقا

بارعاعرهعلىضقدماوجراحاوطبيباعمي!لاتيامراويالقن2كااوبهذا

ال!لاثة.الملوممنعلمكلو

المسلمينوالعربوالهنوداليونأنيينالعلصاءمنسجقهبمنالزمراويتأثر

لمولكنهكامراجعهمالىالرجوععلىوثحثويعترم!نيل،والايجلوكان

بالتجربةصمحتهاعدميثبتام!نعنظرياضعلىالخروج!اليترثديكن
بالرازيفيستنمهد،عنهيأخذالذيال!الماسميذكركانلقد.والتعلبيئ

عندهمنيا1ريوردوعندما،وديوسكوريدسسليمانبنواسحئوجالينوس

."خلفيقول!يقول

اجرىأومريضةامرأةفحصمرةمنفماالماليةالاخلاققويمنكان

عىالحرعىكلحريصاوكان.قاب!ةامرأةثالئتهصاكانتالاجراحةلها

واثقاكنتاقأالاخيءأيبمملتشرعلا"أقوالهفمن!المريضمصلحة
.7طيبةبنشيجةالمريضعلىدمعيمودأنه

علىاللاتينيةاللفةالىكلهشجمفقدالتعريفكتابأهميةالىونظرا

الجزءبترجمةعلليعللةفيال!ءيمونياروجبراقاموقد.متفرقةمقالاتخهمكا!

قرجمةتمتكما.عمثرالثافيالقرنمنالثانيالنصففيبالجرأحةالخاص

العمليغيرالنظريهـالكتابانءبتحتاللاتبنيةالىوالثانيةالاولىالمقالتين

و.اطلئالعبريةاللخةالىوالعشرينالثامنةالمقالةتىجمةتمتكما"للزمراوي

التعريف.كتاباسموحدماعليها

النامنالمؤتمسابحات-آ.9-
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المقالاتتلكمنمقالةوكل.مقالةثلاثينمنالقمراويكشابيتالف

قبلهابعاعلاقةقاتمقالةكلولكنبن!اته!ستتهلاكتاباتكونلانتصلح

بعدها.وما

والجراحة،والصيدلةالعلبحقولمختلفالتصريفمقالاتوقتناول

مي:المقالاتومذه،وفصولأبوابمنتتألفمقالةوكل

منوعيوناالادويةوتركيبوالامزجةاتالاستقصاءافي:الاولىالمقالة

لكتابه.مدخلااه!عجوقد.فىلكشبه9وماالتشريح

علاجها.الىوالاشارةوعلاماتهاالامراضتقاسيمفي:الشانيةالمقالة-

وتخر.تخمرالتىيمةالفالمعاجينعمفاتفيةالشالثةالمقالة

والادويةالترياقاتوسائرالكببرالترياقصناعةفي:الر،ابعةالمقالة

.السعومجميعنيالمفررة

وادخارماوالحديثةالقديصةالايارجاتصفاتفي:الخامسةالمقالة

وتخصبرما.

فيالمدبرةةالمسالحبوبمنالمسهلةالادويةصفاتلكا:السادسةالممالة

.الاسراضجعيع

والشيافا!والفرزجا!والحقنالقيءادويةعمفاتفي:السابمةالمقالة
والفتل.

الماموفة.ةفو)املاالطحاللذيذةالمسهلةيةالاروفي:الئامنةالمقالة

أ!ثبمهوماالمسكوأدويةالفافاتمنالقل!أدويةفي:التاسعةالمقا.لة1

المسهلة.والبنادقالاطريفلاتصمفاتفي:العاشرةالمقالة

نلكأشبهوماوالكمونياتالجوارشناتعمفاتفي:ه!ئرةالحاديةالمقالة

المماجين.من

والمدرةوالمهق)ةللابدانالمسصنةالباهأدويةفى:عشرةالثانيةالمقالة

ذلك.ونحوللبن
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.والربوبوالسكنجبناتالاصربةنيةعشرةالشالثةالمقالة

وفيرالمسهلةوالخقوعاتوألمطبوخاتالبخاتجفي:عنرةالراب!ةالمقالة

المسهلة.

وادخارما.تربيبهاوحكمةومنافعهاالمربياتفي:عشرةالخامسةالمقالة

المسهلة.وغيرالمسهلةالسفوفاتفي:عشرةالسادسةالمقالة

المسهلة.وغيرالمسهلةالاقراصفي:عشرةالسابعةالمقالة

تارو،،ذلاووالبخوراتوالقطوراتالسعوعلاتفي:عشرةالثامنةالمقالة

والفراغر.

والزينة.الطيبفي:عثرةالتاسةالمقالة

.واللطوخاتوالئيافاتالاكحالفي؟المثصرونالمقالة

وماوالحلقالفموأ!ويةالسنوناتفي:والشرونالحاديةالمقالة

نيلك.أشبه

خاصة.والسعالالصدريةأدوفي:والعشروننيةالثاالمقالة

القرنمنالبدنعلللجميعالضماداتفي:والعشرونالثالئةالمقالة

.القدمالى

المرامم.صشاعةفي:والعثرونالرابعةالمقالة

اسشخراجها.وأحكامومنافعهاالادمانفيبموالشرونالخامسةالمقالة

مرتبةالاعمحاءمنوكثيرالمرضىأطعمةفي:والعشرونالسادسةالمقالة

.الامراضعلى

وقواماواعملاحهاوالاغذيةالادويةطبائعفي:والشرونالسابصةالمقالة

وخواصها.

المعدنية.ألاحجاروحرقالادويةاصهلاحفيجوالشرونالئامنةالمقالة
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وبدلهااللفاتباخشلافالعقاقيرتسميةفي:والمثرونالتاسعةالمقاالة

كتبفيالمركبةالاساءوشرحوغيرماالمركبةالمقاقيروأعار،وأعمارما
.انوالارزاوالاكيال!لطبا

والخلعوالجبروالبطوالشقالكيمنباليدالعطفي:الثلاتونالمقالة

.مختصرامثروحا

ونقرئيسةمجوعاتسبعياللشلانينالمقالاتمذهنوزعأنويمكن

يأتى:ما

النظرياتالمجموعةمذهوتتضمن:السريىيوالطبما!لاالعلبق-1
وتقسيم،ومزلماجهالانسانلطبيعةووعكلفا،الاساسيةوالتقاريفالطبية

الاولىالمقالنينمنالمجموعةمذهوتتألف.والمعالجةوالاعراضأضالامرا

والثانية.

كبةوالمسالبشيطةللارويةلأجيةوال!الدوائية0والصفاتالطبية"المادة-2

ووفسها.تحضيرماوعلرائقالصيدلانيةوالاشكالالمتنوعةالامراضعلاجفي
والعا!ثرةوالسابمةوالخامسةوالرابعةالنالثةالمقالاتالمجموعةمذهوتضم

عشرةوا"لسادسةعشرةوالخامسةعشرةوالرابعةععثرةوالثافيةعمثرةوالحادية

والخامسةوالعثرينوالرابعةعشرةالتاسمةوعشرةوالمامنةعمثرةوالسالعة

والع!نربن.

المجخوعةمذهوتتألف:الامراضمنمجصوعةومعالجةالصيدلةني-3
والثالثةوالعشرينوالحاديةعثهرةوالشانمةوالثامنةالسادسةالقالاتمن

والشرين.

هتوتتالف:خاص!اعضواالجتعاالتىوالادويةالعمي!لةفي-4

والشرين.والثانيةالشرينوالمقالةالتاسمةالمقالاتمنالمجموعة

المجموعةهذهوتتألفبمبالطبوعلاقتهماوالحميةالعامةالصحةفي-،

والعشربن.والسابعةوالمشريىالممادسةالمقالتينمن

واماييلانوالاوزاالمقاقيرفيالبدائلأووئباتهاالادويةتحضيرفي-6

فيهبماالفخيةووساثلهالدوائيوالتصنيعالدوانيةوالممعللحاتوالمفودات

الشانيةالمقالتينفيقلكعنتحدثوكد.وتخزينوجعوترشيحاستخلاصصن
والشربن.والتاسمةالع!نرينو

المست!لةالجراحيةنلارواتتوضيحيةرسومكلالجراحيالقسم-7

فقط.الثلائينالمقالةمنالقسمهذأويتألف

-212-
http://www.al-maktabeh.com



ولاشك.الامميةبالغكتاباكانالتصريفكتابأننبالترزيغهذابن

الذيبالشكلمقالاتهرتبعندمامره1منبينةعلىكانالزمراويأنفي

علىالمشتملتينوالثانيةالاولىبالمقالشينمقالاتهابتداعندمافهو.فيهرتبها

بدامتعربنتصبحواأدطبعد"لطلابهيقولبه"فكانىالطبعلومأساسيات

."المقالاتبقيةتفهمواأنمليكمالسهلمنفسيكون...المقالشينبهاتين

الامرأضاسةدرافيالتقليديالتسلسل-كأسلأفه-مراويالقاتبعوت

مينبالفوينتهي،هقا.رمأوالرأسبدراسةيبدأفهو،الانسانوطجسم

الثانيةالمقالةفيذكرماوردالتيألامراضد!عبلغوقد.وأمراضهما

مرضا.وعشرينوخصسةثلانصائة

فيينلهرهـلم404عامالموافقم1013عامويالزمر(1توفيبمدما

للاندلسيصكنلاالحقيقةوفي.وعلصهالزمراوي!كانةلهطبيبالاندلس

المظغرالملكعب!وفاةعقبالبلادسادتالتيالفوفىفللفيعالماتنجبأن

الذي!ممانكولالمسعىالرحمنعبدأخرهالملكعبدخلفلقد.م1008عام

امرأءمنأميربقيادةالشبعليهفثاروخلاعتهلفسقهالشعبمنمكروماكان

عامربنيقصر-الىالوعولمنالثوارنمكنوقد.محصدايدعىأميةبخي

الشكلي-الخليفةومو-الئانيمشامووقع،انالنيرافيهوأشلوافنهبوه

ناوما.بالمهدينفسهلقبالقيمحدللاميرالخلافةعنتناز)كهوفيقة

يحكملمنفسها،كديولكن.سانكولالحاجبعقلحتىالصشالمه!يارتقى

نافالكنتيجة!نوكانالبلادفيوالاضعلراباتالفوفىاستمرتاذطويلا

الفربيةوالمقاعلعاتاشبيليةأما.استقلالهموأمراؤماتاعل!اقملاحكام)علن

اضبيليةقضاةقاضىالاسرةمذهسس!ؤموكانعبادبنوعليهااستولىفقد

.عبادبابنالملقبمحمدالقاسمأبو

أفنكاازأعلباءستةانجبتالتىزمربنيعائلةلمعتعبادبني!دوفي

جيل.بيدجيلاالطبقصةعلىقوالوا

الفقيهبنالملكعبدمروانلاأبوفهوالمائلةمذهفيالاولالطبيبأما

صيبعة:9إبىابنعنهيقول.الاشبيليالاياديزمربنمروانبنمحمد

عنهوقال.بالحذقمشهورايأعمالهاخبيراالعلبصناعةنيفافلاكانانه

ومصرالقيروانودخلالمشرقالىرحلزمربنمروانأباانعاعدالقاضى

فالهثشهردانيةمدينةفقممدالاندلسالىرجعثمطويلازمنامناكوتعلبب

توفي.ن1الىثيهايزلولماشبيليةالى!اافشقلثمالعلبفيلتقدمهفيها
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واعتقاره،الحماممنعه)1(منهاغريبةاءآرأالطبفيزمربنصوانلابى

عنهفيقولرأيهبغرابةويمترف.الامزجةويفسدالاجساميمفنأتهفيه

بل،والعوامالخواصبخطئهويشهدوألاواخرالاوائلفيهيخالفرأيانه

نافمةومهنة.فافلةرياضةيكون،ينبغيالذيالترتيبعلىأشعلاذأ

.الكيوساتمنغلظلماوتلطيفوتطريقهللعساملتفتيحه

أبيبنزمرالعلاءأبوفهورمربنيعائلةمنالشانيالعلبيبوأما

أيامفيصغيروموبالطباشتفل.مروانبنمحعدبنالملكعبدمروان

المنز،لةونا،لالملثميندولةفيعصلبعدهومن،عبادبنعمروأبيبالقالمعنمد

فو،رعمالعلاءاباأناصيبةأبيابنءتيقول.مرائهم1عندالرفيعة

واطلاعهالطبصناعةفيقولههعلىتلمختارةعلاجاتولهوالممرفةبالحذق

ومالاحوالهمو!!رت!المرضىمداواتهفينوادرلهوكانت.دقائقهاعلى

وأقواريرممالىبنظسهبلنلكعنيستخبرممأنغيرمنالآلاممنيبونه

وطرحهفذمهسعيخالادنالقافونكتابوصلزمانهوفي.نبضهميجسعندسا

كتب.نئ"زخالىيدخلهولم

كتاب،الخواصكتابمنهاالكتبمن!جموء4زهربنالملاءلابى
رضدانابنعلىالردفيالافشضاحبشوامدالايف!حكشاب،المفردةالادوية

ثمكوكحليكتاب،الطبالىالمدخلكتابفياسحئبنحنينعلىردهفيما
سيخابنعليعلىالردفيمقالةكامجرباتكتاب،ج!ليتوسكتبعلىالرازي

العلبيةالنكتكتاب،مروانلابنهأ"لفهاالمفردةالادويةكتابهمنمواضعفي

فيالكندياسحقبنيعقوبلرسالةبطهفيمقالة،مروانأدىلابخهكتبها

الا!وية.تركيب

له،متمكن!شاعراكانفقدطبيباالعلاءأبيكونالىوبالاضافة
جميلة.أمنعار

العلأءبي9بنمروانأبوفهوزمربنيعائلةفيالثالثالطبيبوأما

وأبرزمم.أوسطهمومو.هـ(5،7-484)(م1162-1073)زمربن
فالمقصود"زمرابن"يقالام!خمف4زمرابنءبلقباستائرالذيوهو

مروأنأباانبمأصيبعةأبيابنعنهيقول.العلاءأبيبنمروانأبوغالبا

و(المركبة،المفردة4الادوفيالاستقصاءجيدوكاناطباصناعةفيبابيهلحئ

وافمتغلالبلادمنفيرماوفيالاندلسبلادفيذكرهذلماعقدالمعالجةحسن

صناعةأععالمزاولةفييماثلهمنزمانهفييكنولم،بمصنقاتهالاعلباء

أعميبعة.أبيابنالا!لباء-علبقاتفيالانباءعيون(1)
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يسبظلمماومداواتهااضالاصلممرفةتانيهفيكثنةحكاياتوله،العلب
أميرالمؤمنلعبدالخاصالعلبيبواصبح،قلكمثلالىالاطباءمنأحد

الموحدين.

واختعرهعشارياواختعرهالسبعينيالترياقزمربنمروانأبوالف

للاميرالفهالاعذيةكتاب:منهاعدةكتبولهالانتلةبترباقويعر!سباعيا

بكرأبىولدهالوتذكرة،ألزينةوكتابعليبنالمؤمنعبد!حمد(بى
بهاكتبورسالة،الكلىعللفيومقالة،أخذهوكيفيةالمسهلالدواءأمرفي

فيهزكرقذكرةوكتاب،والبهقالبرعىعلتييباشبيليةالاطباءبعضالى

مووأفضملهماكتبهاممانالا.الامرأضب!لاجتعلئماأولبكرابيلابنه

."والتدببرالمداواةفيالتيسير"كتاب

ابوعنهوالآخذينصوانبنالملكعبدمروانابيتلاميذأ(ممومن

اشبيلية،قاضيالحسئأبيالقافيالفقيهبنبكوبو9و،أصدونبنالحسهيئ

.عمرانأبيبنع!ران)بوامدالقاوالفقيه،النذونيمحم!وابو

أبىبنمحمدبكرأبوفهوزمربنيعانلةمنالرابعالطبيبوأما
وكان.ابيهعنالطبوأخذبافبيليةولدزمربنالملاءأبيبنمروان

يوممف.ابيللمنصورالخسينيالترياقلف9ووخاعراوفقيهاأديبا

محمدبكرلاأبيالحفيدبناللهعبدمحعدأبوفهوالخامسالطبيبا!و

بنالملك!بدمروانأبيبنزمرالعلاءأبيبنالملكعب!مروانأبيإبن

الناعرمحمداللهعبدأبيالخليفةبلاطفيعول.زمربنمروانبنمحمد

عمرعنالفتحرباطمنبالقربصصنوماوتوفييمقوبأبيالمنصورابن

بصناعةالاعتن!ءكثيرسنهعمفرعلىوكان.عاماوالعشرينالخامسةيناهز

.للدينوريالنباتكتابوقرا،الطب

فيالقمراويقبلهاتألقكمااثبيليةفيزمربنىعائلةتق)اتلف
أجيالستةخلالصلباء1عتةأنجبتبأفهاالعائلةمذهتيقتولقد.الرمراء

كنزمربنينمماءاتحشى.فيهامنوارثالهثيناصبح9الطبوكان.متحاقبة
والمداواةالطببصغاعةعالمتينكانتاوابختهاالعفيدفأخت.حاققاتعلبيبات

،المنصورنساءعلىتخلانوكانتاالنساءبم!اواةيتعلقبماجيدةخبرةولهما

أمها.توفيتأنبعدابنتهااوالحفيداختالاطبيبةواهلهالمنصوريقبلولا

الاسلاميةالدولةغربفيالعلبعرشعلىيتربعونزمربنوتعاقبلقد

ولم.عشرالثالثالفسنأواخرحتىللميلادر!نعالحاديالفرن)و"ائلمن

كبارمنالمتلاحىالعدومذانجبت1ألهصرةي1العربالاطباءتاريخفييشامد

.الاطباء
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رجالكانواقلكالىبالافافةولكنهمخاعمةالعلبفيزموبنونبغلف

الذيالحفيداا!عمااالطبغيرفييؤلفوالمولكنهموعياسةوفقهوأدبعلم

الموثمحاتفظمفيطبيبموحيثمنمكانتهعنتقللاوأسةمكانةنال

:المعروفالموثحقالالذيمووالموشحاتأرقمنتعدالتىدسةالات

تسععلمواندعوناكتالمشتكىاليكالصاقيأيها

سكرتهمناستيقن!كلماراحتهمنح11الراو!ثربتغرتهفيهمتونديم

(ربعفيأربعاوسقانيواتكىاليهالزقجذب

:ري!سيتل9وكتابزهربنا

شكولا،منازعرونمنزمربنيأعلباءأعظمالتيسيركتابمؤلفان
نأبعدسيماولاأوربةفيصيتهفذاعاسصهذيوعسببكانكتابهأنفي

يدرسالتيسيركتابواعسبحواللاتينيةيةالعبسالكتابترجصاتاليهاانشقلت

رمفابنعدهوقد.عشرالسابعالقرننهايحةحتىالخربيةأوربةجامصاتفي

مقارنتهلاتجوززمرابنأن:لوكلير)1(وقال.جالينوسبع!علبيبأعنلم

فيطبيبأعظمكانانه:(2)سارتونعنهويقولوالرازيسينابابنالا

والمسيحي.الاسلاميالمالمين

كونهةمنزمرابحنمكانةغتتوقد

.العلوممنغيرهدونالطبالىانقعلع-ا

.عرهأطباءمنغيرهبهاتعسكالتيالتقليدقيود!نتجرد-2

وسداواتها.الامراضتشخيمىنيالصريريةالدرامهمةرقةعلىامتصد-3

وكان.المستملةمثخصيتهلهكانتإنهالاالمذمبجالينوسيكانأنه،وكل

.والقياسالتجربةأصاليبعلىعماله1كلفيويعتمدتفكيرهفيالمنعلىيحكم

قحفيق-زمربنالملكعبدمروانلابي-والتدبيرالمداواةنيالتيسيركتاب

.خرريسبشيلالدكتور

السابق.المرححنفس
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،(1)مودةالرجلينابينوكانرثدابنالطبيبالفيلسوفزمرابنعاصر

نأزم!ابنمنقصدالكلياتكتابهتأليفمنفرغلمارثدابنانحتى

عشاعةفيكاسلاكشاباكشابامماليكونالجزئيةرو!اللمفصلاكتابالهفل"ؤي

فيالقولاموا!هف"كتابهآخرفيرشدابنيقولالصدرمذاوفي.العلب

منعلينابقيوتد!وأبينهأمكنناماإوجقبأالامراضاصخاتجصيعمعالجة

عضوعضوعلىالل!اخلةالاعراضمنعرضعدضشفاءفيالقولالجقءمذا

سنلههملففيمابالقوةمنعلو4لاؤضروريايكنلوانومذا.الاعضاءمن

علاجاتالىفيهننزللاننا،وارتياض،ماتتميمففيهالكليةالاقاويل

الكناني!ئى،أصحابسلكهاالتىالطريقةومي،عضوعضوبحسب،الامراض

الصناعةمذهفان.ئيةالجقالامورالكليةالأشياء،الىمذهأقاويلفافينجمعحتى

الىمذانؤخرأناالاأمكنماالجزئيةالامورالافيهاينقلعشاعةحق1

قلك.غيرمنيهمبصاالوقتا)ذهفيانت-انملفراء،أضدفيهنكونوقت

الى1زلكبصديخظرن9وأحب،الجقءأمقاىونالكتابا!ملهوقعفمن

زماننافيالفهأالذيبالتيسيرالملقبالكتابلهالكنانيشفاوفقالكنانيش

نلكفكانوانتسختهاياهأناالتهسأالكتابومقازمربنسروانأ.بوامذا

فيه،قلتالتىالجقئيةالاقاويلمنقلناكماوموكاخروجهالىسبيلا
واعلاءالعلاماتالملاجمعمنالكمزجأقالاالكليةللاقاوثلالمطابقةشديد

نلكالىامذاكتابنايقرألمنحاجةولا!الكنانيشأصحابعادةعلىالاسباب

."فقطالعلاجمجردنلكسنيكفيهبل

الجاكل.زهرابن!مماهوقدوملحئسفوينمنالتيسيركتابيتأالف

مفمةفيذلكزمرابنذكروقد.اشبيليهاميرلرغمةتلبيةالجامعالفوقد

فيه،علىكالموكلكان!نلهوضعيخلاليخادخلولفء؟فقالالكتاب

أعمالمنضيئايحذقلملمنبهالانتفاعانبموقالا،فالكسنييرضهفلم

فقيلته.يىبمعاغرضعلىولا،4؟أسرماعلىلي!همىوانه،بعيدالطب

عنفيهوخرجتمضمطراألفته،بالجامع!سيتهالرقبةمنحطبجقءحينئذ

حولمنوعلىالمروضىعلىيخفىلابحيثووضعته،كارماالمثلىالعلريقة

."المريض

القياسيالعلبعنبممقلكانلمنجزءومذما"أيف،يقولالجاكلوعن

مما،وأدمانومعاجينبالهثربةعلاجاتعلىيشتملالصظعىأالخظروعن

."القبحولوالاعراضالامراضمنالبدنفييحدث

اصيبمة.بى1ابنالاعلباء-طبقاتليالافإءعيون(1)
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الاذنأمراضئمالرأسأمراضسفيهفيتحدثالاولالسفرأما

فيخععىالمؤمنانتعرضالتىوالامراضاللسانافامراضالانففأمراض
عنيتحدثكما،الاسنانلأمرأضآحروبحثاالاسخاناراامتنلمكبحثا

أمراضعنيتحدثثم.الجفنأمراضذلكفيبماالمختلفةالصيونأمراض

عىيتحدثئموالشقيتة،الدماغامقاجلاختلالالتابعةوالامراضألدماغ

الرقبة،وأورامالشمالوناتاليمينذأتالرتجةفقارنخزالواالرقبةأمراض

الرئةقصبةوأورامالذبحةعنيتحدثغلهيعرضوماالنخاعأمراضتم
ثمالرئةااورامقلكفيبماأمراضصنالرئةفي-حدثوماالمريوأمراض

والرصلوبةخفقانمنفيهيعدثوماالقلبوامراضالسعالعنيتحدث

لامراضوبحظالكبدلامراضبحثايخصمىغ،القلبغشاءفيتعرضالتي
مراض9والبطنجراحاتعنموجزاحدوشايتحدثكألليرقانولحثاالطحال
والخروقالجراحاتواالصدرأمراضبذكرالاولالسفروينهيوأورامهاالمعدة

علاجاتكلرالصولفيوالككلرا)جنبوناتوالشوصهالصدرفيتحدثالتي
.ا.لامراضتلككل

فيي!رضوماالاسفلالبعلنعلىبالكلامفيبتدنهالثانىالسفروأما

فالحصاةالامعاءفييعرضالذيالشحجكأفيهاتحتقنرياحمنالامماء

اجالمزاسوءأمراضمنالكلىفييحدثوصاوأورا!هاوالكلىالمثانةفيالمتولدة

امهصاوأوراالانتيينعلليذكرثمارادةبغيرمنهاالبولوخروجالمثانةوضعف

فييمسضوماوعللهاوالارحامفالقضيبوامكلنىخ!ئهماسقاجهاوسوء
والحصبةوالبريوالحكةالدماميلعنيتحدثغ.امراضمنالفروج
ئم.الجلدوامراضوالئآليلإخيلا"نواالاسودوالبهئوالبهقوالبرص

الفيلوداءوالدواليوالرعشةوالرعدةوالاختلاجالتشنجعنيتح!ث
والدواحسالنساوعرقوا)خقرسوالمفاصلالعضلوأوجاعوالسرطان
.والحعيات

أنهالا،المرضظلكعلاجمرضكلنهايةفييفردأنهمنالرغموعلى

شتىأمراضفيتنفعبة3ر،االاىوت"!نى"ءوء4الئاؤىالسفسنهايةفييقكر

الطعاممعيؤخذومعجوناعمحتهمعليهمويبقىالاصحاءينفعشرابايذكرفهو

العفحدوثمنينفعوآخرالبعرضعفمنينفعو!نراباالهضمعلىويعين

وشياقالاربعترياقعنيتحدثوأخيرا...البححفيينفعابوشراالعنقفي
النخلي.والمرممالثوم

العرضرقيئالتنسيقوافحالترتيبجليكتابالتيسيرأننرىومكذا
ومستقلاواضحاتبيينا4رامبيخاالخاطئةالمتقدمينآراءمؤلفهفيهينقد

بأنهقارئهيشعرتعليصيباصلوبكتبوقد.والتجريبالملاحظةعلىممتعدا

الخيالوأسعالبيانناصمعمتمكنأستافييلقيهحيادرصايحضرأويسمع

التىالماميةالكلماتبعضمنتخلولاكانتوانرقيقةبلغةالتركيبمتين

.الكتاباتأليفوقتالاندلسفيشائعةتكونأنيمكن
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اعتقادهبصحةخككواالمفرفينبعضأنتكرأنلنابدلاوأخيرا

نايكفيناولكنالاقاويلتلكتفنيدالىنسعىلسنامناونحن،وايمانه

الىجلالازمرابنفينجدلمالتيسيرلكتابمطالصتخاخلالمنانه:نقول

ماوخير.كلهوأمرهمهنتهفيالقيواقب،الممتفالسليم،الورعالمؤمن

فتوفيقاصابةتكنفانء4كتاد،بهماختمألتىالجملتلكايصانهعنيعبر

.(1)"شامديواللهاجتهدتفقدتقصيريكنوانالذ

المخطوعلاتمنعددالكتابافلهنمستمراالتيسيرعنالحديثالزاوما

اخرىونسخةالرباطفيونسخةباريسفياصنيةالوالكتبدارفيمخعلوطةمنها

ميشيلالدكتورالمرحومبتحقيقهاتاموقد،الندنفيالبريطانىالمتحف.في

للتربيةالعربيةالمنظعةباضاتدمشقفيالمربيةاللفةمجمعءفوخوري

.والعلوموالثقافة

يشالفوبشمهاتامبمضهاالمخطوطاتمنعددفلهالتصريفكتابأما

الشلاثينالمقالةمنهحققوت.فقطمقالاتبضعمن

خلفصاميالصيدليالدكتوربالارمانةقل!تملاوالشرينالخامسةوالمقالة

الدلأكتورذاش!الاوالعشرينوالتاسعةوالشرينالثامنةوالمقالظن،حمارنة

الاخرىالصيمليةالمقالاتبتحقيقالآنوأقوم،البابازميرمحصدالصيدلي

حلب.جامهةفيبيالمسالعلهيالتراثم!هدباضراف

تساوت،حقاعالمينعلبيبينزمروابنالزمراويكانلقد،واخير،1

معاالمالمان1مذانوكان.الكثيرا،لشيءالطبيةمول!لاوالانسانيةللحضارة

الوعلنمعئرقنيالاولعلرفهاسيناوابنالرازييصثللمعادلةالشافيالعلرف

ال!ربي.

تحقيئ-ز.مربنالملكعبدمروانلابى-ريب!تلاوالمداواةفيالتيسيركتاب

.خرريميشبلالدكنرر
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8ة!*!*5

بماثأ

ه
!ضمب"ا"رلاالعلوم!

أ،تومبواى! في5

!!ح!ي!ي!لع!عه!لحهي!يم!!
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العربيلتراثافيالنباتفيالبئيءلولاواالتخصص

سنكريمانذيرمعمدالدكتور

الجافةالبينةبحوثوحد؟ةرئيس

علميةبدقةالموفوعهذاعنوكتبعرتمنأولالمرببأنالقوليمكن

لولائهاتبعاعدةأقسامالىالصربجزيىةنباتاتقسواقدفعنهم،جيدة

يلي:ماالاقساممذهمم9ومنوتخصصهاالبيئي

أساسااليمنجبالنباتاتبذلكالمربوقصدةالجبالنباتات-1

وابها،العلائفبينماوخاعة،عسيرل!ببفيتوجدالتيالنباتاتالىبالاضافة

يلي:ماالمجعوعةهن5فيالنباتاتأممومن

ه!!ح!ء!ح،!،ءنفلرادداكامح!نم!،53"محصعرس!لا

!7*ردا،حة(1)ملخزاهـحاهايآ،ألالأط"صطلعتما
3أحدا5د*،ة5!،ءلابلأ!ا*ذ!4،*لو!"!لكصقلعلباا

6+م!كلل!2"!لث!7!صحك!كهةلجصدا!8!!ءم!7ذص!ءلشثا

ق3شم!+)ءظ،"قا.6!ح3هاعلنشما!ا!لعء!،،حة!ل!ملصوا
ولف"ح!"!"*لسلما!3عا،*9*ول!عاع!لغروا

!4ة!ءا5!،ل!الشقبحاء*!ان3!ناءل،كلا!ول!الظيان

ح!7!8،!لا!،ع!ما!حلضرما*3ءط!!ء،ءب!ا،لضبر
+*حكان!"!!دظءظء!نيالثرا+!ى!ة!حطلشوا
ع"غاذك!!"8*ا!!ناءملنبعا!ع!ءفىح!لبلتأا

ا!!ال3(2)العجرمحء3*!ء**)أ5الغرف
!5!كلةعةكةكلةلعثقا!(ءكأف5،دادفىأكدلمنلىا
!5(حعءظء3ءةي،كاحلعنصيفا+ء"ة!!،ة!لأ3ه!تلقانا

منبل،الجيالأنكجارسنليسالمقللأنالمقلموالخشميكونأنيسنبمد(1)

ومضابها.الجبالس!فوح!كاألاخيرينووحء*"ة!4!!"ءحفىولمروالمقلتهامةأمئجار

النشم.جنسمنومو(2)
الجافةالمناطقلدراساتالعربيالمركزقبلمنالبحثمذالانجازالترحال3دكأ

.(المربيةالدولجاممة)مدمنمئ،الفاحلةوالارانى
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ول!لح،،،ةح!فلةالقرا

ته!!كخةلقنغرا+!حم3كطلأء!د!ثءاالسا

المنشم()،البشامخأل!!ل!ا!"ع!ل!4!،،،(!د"يفالمز

حء+قه*3ء4*لأ"ءصسا!!أ!"ء!طءددقا*شللوىا

لنبشا7"ةهد!!ع!ع4ة"!*ذللبخا
لهصقانا!أ!اء(ح5هـ!ي!"،ذ!ثة

3!*،فىد،،لأ،45ح3*!!حءرلفضوالخيفانا

لعلثيا

نبد:جبالهنباتات

ونبتهاكااليصئجبالأوعسيرل!بجكلبالمقارنةجافةالجبالومذه

باديةجبالالىتنتميمنهاوقلة،عسيرجبالتشوطئنباتيةعناصرمنخليط

صذ!مقء!،،!+،ةهع(لخضراءالحبةا)3ا!بللنسبةبالحالاموكما،الشام

ممظممناندشكما،منهااندثرأنهالانجدجبالأعاليفييوجدكانالذي

يىةلجقالضربيةالجبالالىتنشعىالتىالضباتاتأما.السرحانو؟ادي3أجزا

فهى:العرب

ص"محىد!!ة،هق!ا"لمممالنريان!ف++!*طء3!س!!كهـل!6"ءالبشام

**"!ر!ضلحااو،عم!ثمنحة*3حنا!اول!ه(ملمجرا)ملئفااورلقئواو

+*،6رولكىك!3،ح!"ء،(لقعلبا)لشرغرا!

دم!ه"34"ء!لحة،ة!د"شفحرااو!3،كهم!ه،!ءعك!!ءمة!3دلقشااو

ا"لتىالسهليةالمخاطقنباتاتبذلكالعربوقمد:السهولنباتات-2

الشرقيةالمناعلقفيوخاصكلةتقريبام،..عنالبحرسعلحفوقارتفاعهايزيدلا

يلنهى:ماالنباتاتمذهأممومن،العربيةيرةالبنمن

(ولشع5أء4!36!-!ا!لأححكا*ي!!،لأ*8حداكأ!ءحف!م!متلرا

ط*ء!ء(5ة3")!آأل!3!هيثلحرا!م"ءه48،،ةح*،،لقضبةا

ءي!هكل!ء+مىالخقاا!4؟ء!!مط*اد"حءا/لقضبى
!لا!!ح!أ3،!حكح+ذناقحولاا"*ط!ى3+لهاةح9!ك3*+فجلمرا

ووا!!4*اءةلحنوا!،،ةلأول!!*ح!آلنقدا
ء،!"(!!*ءا!بادلرا،باديالزلوال**!ء،ءه*أل5!حالشقاري

+ه34!داح**!خول+لبهمىا!+!*3"*!*3ابالحنز
حق"!""،*اة4؟34(لمقارا)صالقرا!كا*،طح"نيفالأا

!54ة"ح!ممه،عاح!5العبثران*+!ءه!ث!4،ء،طعالحمارافن
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ة"ولدا"لكنالما!ثىلكرا
ءمح!كلص!لأ،8ءكه!محىامر8!يهدعا،ء*!ص،يص!ا/لحلبة

دد!علأححء*،ا+هع"،!مكءاندء!اص!،ء!دمنة،ا*لنيمةا

+ء+اءفىءء!مالولعصلهسمارا!!م!د!ل!*8ي7مظكه

لنجرةا!ء،ا!3حق*!(لصلةا)مولشبرا

انذالحوا*ع4أص!ء!6!كلألنفلا1

*ح!!ولءن!د!،،**لحبقاولح4ز!ء!م!3!!مةةلحسكا
ك!ا!4،مخكاء4!كيقهكثالههـا!3ءالألخشينا"!*ءمص!33!!6!لهاعهنا!سلا

!ح4ك،!عكحز!نح!ملقيصوماح"لملع!!8،فى!كقحا.لجئجاث
+،ه+!لالأط!8"ه0ءافرلذالنعضا
اتأل!حم!كشألراء،!ع"ء!3"33*4*،!ا!فبانلذا

شاةلرا+ح،ةء(3ةال*مامرلرا

!ووء!!!ء"لسلمسةاول*""لألهحم!74!ل!ممحلزقوما
!+*9."ء3وثه،محرل!أوولصعنراالشبعه

!،طاع!مىل!ضر11!043ء*ء"لا!عطءشلضعةا
لعجلةا

حها،!طه3ح!ق8ء!د!ملمضيدا)!ض!يلا

!اط!ءناح3ء!!كلاءلكحلاا!مح!!هذممم!!رالمرا0
3ء؟لا!!صأءلغسا
هق"7ء،*اد،!د9لأط5(3؟*قلشبرا

ذ"ءق5!الا"58ر!3اشبرقا

التىالنباتيهالانواعبذلكالعربوقصد:قغ!اوالجلدنباتات-3

والهيكلية.الضحلةالرنبةناتوالارافيوالمحجرةالصخريةالهضابفوقتنمو

فيالبيشيةالمواضعمذهلأنواعبالخسبةمامةطويلةقائةلناالعربخلفوقد

يلي؟ماالانو.اعمذه3أومنالمربجزيرة

!م43!!8*3ءط!م(ذالصخبر)السخبر

كه،الا،ء!*53ءلقفعااا!ملأاع!!شه"قمه!3!سليحلاا

"ك!نا"ء!ل،"!هكءظ!كلعلمل،ا!ةكلع!+!5.ءه
لكفنة،الارثا
عةلنقاءة+"!!1،*ء3!ثنصسلبسباا

"83!"يعلول،ءاك!د،!حمرلحساالثفرا

ءاحدوو!و3عهقيطلاخرالاقا!ه!همصكمل!4!ح!!4ح؟(دجر)لجفنةا

!"!ألةك!3كا*(ةلاححاءحا(ملعجرا)ملثفاا

النامنالمؤتمرابحات-22،-
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ص!،الحوشف

لحغريا!ة!،4ههةء3هك!كاط!"!،!فاا
،*4!5!مه!ةد!زم!كلحلها!خ!ك!د3،أ!محالحلىا
ول*ةحءح(سلم)لسلامالكلباحهار
ا!د5!ةعها!قلشرالسنعبقا
--ذ،!!مء"ع3ءهة+دالعترا
5!ا!لعهنةا

البومعلبهايعللقالنىالنباتاتمجعوعةومي:الرممالنبا%ت-ع

فيالرمالنباتاتالعربميزوقد!ص!+34!لأالرمليةالنماتاتااصطلاح

انالمي!اامذإفيالاوائلكتبهمابآنالقوليمكئحتى،جيدةبدقةجقيرتهم

الغائ!ةانبل،المشرينالقرنامذاأوانلفييكتبأنيمكنكانمايماثل

المربجقيرةفيالرملنبيتتصفالتيالوحيدةالقائمةكا!وعفوماالتي

يلى؟ماالعربذكرماالتيالرمالفباتاتاممومن.1950عامحتى

،*شا1،"ء!!ل+حء"85"لهاعليرلا!*ء،ءر!أل!م!+ءح!+لاءةلغنىام

4ءعص3!*!،!يلعلندا!ة(ا!ط4!،4دا3!!فءآ*3لملجانا

*!ء!أح3(وو(ءفى(1)مللحرا+لأ"*ء!م!ء6فلفرا

اتء*7ء!57اد،!ثك،ة!،اعكالرخ!مى)ا!خعلرة

3ح3ء"4!ل!م*ءة43م!3حةءما،ةلعلقىا

عا،ة!"ه!د+"،أل!ء"ءةمحه3مرالدا

لأخمح!3!ثكملعيشوا"آ4!كاح،ء!3ء*!ع!قلشبرا
حع(محثذ!د!+د!4"!اكم!*أ(ملثيعوا)ءلألمبفاا

كاء83عا،!اكء*43!دار!ملا1

*طةحم!م!*"!كلبركانوايةلكرا
ث!دمح!لأح3*4!ء"ءل!*ءحالمصامى

طهكذ!ك!مكلأذ3د!لمكع!لاءلاا

بر!لاجزبىة!ممباخالعربعرف:المللو!ملاوا!الةالسباخنباظت-5

ابلهملرعيواستعملوما،جيدبشكالومينومانبا.تاتهاعرفواا!ك،جيدبئمكل

أتواع)الحمضالابلتلكتفتفعندماوخاعة،الماممنمعينةفتراتخلال

ما:فوعرالتىالسباخإتاتنباأممومن(محصككلةزلهه!ههح+

موالذيالشالحروللاالجنوبحرولالىهـشانمثير(1)
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محهلا43!ة!للعصلا
3!د!كمء3"ء.الاخرىالسوادةأنواع

3عة،ا!نثاء!ص*طةولول5نألعنظوا

!!ه"طة43ء3ة4!"(ءلعلحاا)نلالغوا
3!طكءاهمالغذا
5ء،ةح"*."ء5(ييزلخرا)ةزلخرا

*!،*فىأ!لاح،5يع،،همغللرا

لأء،4.0لالألا!حعيحة!!ل6ملهرا

9ء!لأءلأكالا!"\5ة"1ع*سللقسا

3!حكاءنهلحمرا

..ماغيرو

لقلام

لال!!،!كب5!!طلأءلا(لامثنانا)اعمض

)ثليث+*مح!!ا/كاء3(د+*+ع"ا!+
ولثول!،*س!+ذا*ط!ل!لعطف

!ء+!!"*3"،.(ثللاا)ءفالط"

ءأل!ء!طأل،،"ل!3*ء.لحيهل
ط!لهه*"،!.لبارلا

اليرمالعربيرةجقنيتنصوالتيالملحيةالنباتاتانواعأممميومذه

أيضا.

مذهوتتشابه:الماءمنلريبااوماءعليتنموالتيالنباتاتمجموء،-6

أطلئالتىالبيئيةالمجعوعةمعيرتهملجقبا)نسبةالعرب،5ميقالتيالمجموعة

المانية.النباتاتاصعللاحعشرالشاسعالقرننهايةفيالنباتيةالبيئةعلماء

يأتي:ماالمربعرفها(التىاملنباتاتمذهوأمم

لأم.ممز*ة4كعا)!ثا"كطاح83*6؟"ح5سللاا

!*كو!+44ء!الأ"ءلثيلا+!ح،*+9!+!،د"مح!ملميضوا

!كلعال!+ء!ح،م!،عح!3الحصالبقلة)الرجلة

كل!ح!دطة،ء3،دصزلغرالاس!+3*ء(!س4كهـلا!دمإ

3ذ+6فىادكنالأ3!+!!"ح4رلفنموا

ات!طح*،ة!كء(1)لنمصا
!"ة!د!!ىهل،!ااد+سافسفلا!43ء!"ذاف35ء"+!س؟دالقصالىبالافافة

+لا"آ،س!3.8"(!"حاهل+لحشراو

ماءمنبالقربأوماءعلىتخموالتيا)كنباتاتأممميلسمريوهذه

قليلةكانتفقدالميدانمذافيالتاليةالمسامماتما1،اليومبر!لاجزيىةفي

رسائلهمفيكفصلالصفااخرانوضعهالذيالعغيرالملخمىومنها،ومتناثىة

أشاروا،الاماكنجهةمنالنباتأجخاسبيانفيفعل"باسم(صفحةمنأقل)

:للنباتالبيئيالتخصعىالىفيه
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ينبتماومخه،والقفارالبراريفيينبتماالملخباتبأنأخيياواعلم"

يشبتماومنه،البحاروسواحلالانهارشطوطعلىومنهالجبالرؤوسعلى

تادا،وسلاوالقسىفيويفرسونهالناسفيرعهماومنه،والغياضالآجامفي

والاخرجة.والبساتين

منه،القليلالا،الارضوجهعلىينبتالنباتأكئربأنأخ!ياواعلم

العكرخى،)1(.منوأنواعوالشيلوفىوالارزالسكركقصبالماءقحتينبتفافه

والنباتالشجرعلىينسجماومنه،كا)طحلبالماءوجهعلىيخبتماا،لنباتومن

.(3)،الدمنكخضراءاليمخوروجهعلىينبتماومنه،واللبلابوالكشوثي

البلدانفيالاينبتمالاومنه،الدفيئةالبل!انفيالايخبتمالاالنباتومن

وبينالرمالفيالاينبتلاومنهالطيبةالتربةفيالاينبتمالاومنهالباردة

السبخةالاراضميفيالاينبتمالاوسنه،اليابسةوالارضوالحجارةالحعى

.،المشورجة

التصحرحصللماتستصوأنالنباتيةالبيئةفيال!ربيةللعدرسةكتبولو

اليوملسانكلكلالعلممقافيال!ربيةالمبادىءولكافت،اليومتعاظمالذي

كذلك.الصربيةالاصماءولكافت

ا.لنباتيةالبيئةفيال!ربيةةسر!ملالأصالةوتأكيداكاحقاالمدمشومن

فلاح!أن،العربمهدفيالمخشلفةالأحقابخلاكتكونتوالتي،والعحراوية

ابحاثمنعموميةأقلكانقرناعئرربعة1قبلل!عربالبيئيالوعمفان

!،3ء*لأح.3!ى8حء!)4البيئيقبلمنالمربيرةجزفيم1957عامأجريت

الياحثوصمفسأقكرلذلكوتاكيدا.البريعلاتيةالبيئةامجلةفيونشرت

للرمالالمعمرةالنباتاتان:وغيرماوالدمناءالنفوقرماللنبتالمذكور

والملقى!7،حق3؟8+ء*"!س"،(لعازرا)لقلقلانواالارعلىميالصميقة

ح!"ىلو!66،!ممم"ة،*+الثماممثلالخصليةالنجيليةوالحئهائش!حم!4!مط!

الحولية.الانواعيذكرثم..الليفيةلجذوراقاتالشجيرلماتبعضمعماوغير

!ا،لأط!محاك!!*حعلىالنميعىاصيلق(1)

.اليومالمتداولةالنسخفيعكنىعنسحفة(2)

الخىالقعةمىوالدمنة،الدمنفيينتمااي،للنتروبطنالمحبةالامشاب(ا31

موا:يهم.وبمرتنيهاويالتملها9سورما

-228-
http://www.al-maktabeh.com



يسودالرملسمكيقلفحيث،فسميناكفقسمةالدهمناءالرمالنبتأما

للأخة"ه"اد+6"*3ء*!م!علىلارداتسويسمكحيثو!ط!"،ح!.*++داكص!!9!فجلعسا

+!،ه!!،ء"لوه!ع!دةه43ح5انالشعرأفهيالضم!انمنماقكرالتيالحموضاأما

العىبعليهأطلئساانالدمشةيثيروالذي*عهط!!ءع!!لل!ءدماممةوالمجرم

البيضاءالرمالعشانر،صطلاحالمذكورالباحثعليهأطلقالملااعمعللاح

نباتاتهامنقاكراال!ربيوالخليجالدمناءبينماتمتدأنهاذاكراالساحلية

والقميمى.والرمثالعرفج

فملكونحنالجارةالدراسةيستحقالبيئيالتراث1نيلاض!صبقمما

لمهدالناريخيةالبيئيةالدراسةمقوماتالارض!نهم!وبمنغيرناعكصعلى

منآعاألفئجنتا،نلكفيجداللا،تغل!موفكهقهاصة!راوأن...بالعس

لهاحعرلاوممعليات88ده،!"ءذككهدادالنباتيالتماقباحولالافتغلار

...الصحراويةوالمر،اعيالبيئةعلمفي
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المقارنةالعربيةالنباتيةالمماجمبداية

(1)سنكرينذيرمعمدالدكتور

(2)النعسانبساممعمدالمفسى

النباتيةالتبربةانالهيتبينالمربعندالنباتعلملتطورالمتتبعان

المربية،للحضارةالسابقةالاممتجاربكلبالمقارنةمتفوقةبةتجىميالعربية

الكثيرةالمؤلفاتأو،النباتبراسةامتمواالذينالعلصاءعددحيثسنسواء

والدأرس...والفلاحةآلطبواكاللغةأخرىبعلومالخباتعلمربطتالتي

الذيالامروموعليةمنامجعلىاعتدواالعربأنيلاح!الشجربةلهذه

للبحثكثيرةبرحلاتأجلهمنقامواوالذي،النباتالمميقفهمهمعلىيدهل

،نموهمراحلمختلففيوصفعلىووقفوا،نوهوأمافى،موعلنهفيعنه

الاطريسي،الثريف،الدينوري)مؤلاءمن،دقيقاعلمياوعمفاووعمفوه

ىرجةبلنتحتى(...الصوري،البيطارابن،الروميةابن،الفافقى
مستقلأ.علعامنهج!لواأنبالخباتعنايتهم

وران!ةفربةتجربةعلىالنموءنسلطأن،اسةالدرامذهفيوسخحاول

الدقيق،ووصمفهاالنباتاتأ!ساءبذكريكتفوالمالذينالعربالعلاءعخد

اللغاتكلالخربيةلتسمياتهاالمرادفةالنباتيةءاس!الاوضععلىعصلوابل

أبىزتالتيالمؤلناتبعنىخلالمنالتجربةته!ستمرضين.الاخرى
مخهامقتطفاتجاءتخاأو،ودرسخاماعليهااطلعناوالتي،المترادفةالاساء

.خرى1مراجعني

:همنباتأسماءتلوينمرحلة-أولا

والمعاجمالكتبضمنالنباتيةالمفرداتجمعالمرطةمذهفيكألف

الفترةمذهخلالفبولا،-للهجرةالثانىاالقرنبدايةفيونلك،اللغوية

العلصاءعمللان،المجاورةالاقوامبلغاتالنباتأصصاءمعانيالىالهئمارات

المنا!لقلعراصةالعربىالمرفىفيوخبيرحبجاصمة.النراعةكليةفيدكتوراستاد

بى.المسالملىثا!ك،معه!فيبا:اصدتان.الجافة

المربى.العلصىالتراثسعهدمنالملومتاريخنيدبلوم،زرا!ىمهندس
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الفراميديد!حأبنالشليلةا،للغويينهؤلاءعلىالامثلةومن.بحتالغوياكان

،(5)اـه207البعريعبيدةابو،(4)ـه204شعيلبنالخنر،(3)ـه170

.كتيرونوغيرمم..(6)ـه221:تبيالاعرابنوا

خاصكتابهـاول216:ت(7)"اللاصصميالنب!ت"كتابويعتبر
تنموالتيالاساكنالىفيهاأثار،قميرةرسالةعنةر!بعومو،(8)بالنبات

درا!مشخاخلالومناسعا(280)نحوالاصمعينيكروقد،النباتاتفيها

لاساءالقليلةالمترادفاتبعضوجودلناتبين،كتاد"فيالواررةللاسصاء

يليةماالمترأدفاتمذهعلىالامثلةومن.الفارسيةباللغةالنباتات

وموالحبق،الاشنان)01(وموالحرض،البر)9(انجشهداوموالتنوم

.السبستان)21(الفرساتسميهاالتيوميالمخاعلة،(1الفوذنج)1

(13)"ا)فباتهكشابفيالنباتاتلاسماءةيمم!راغلاالمرادفاتوتزداد

أنهويشار(م89،/ـه282جت)الدينوريداودبنأحعدحنيفةلابي

كتابويقع(14)تورعفىيجريالموبيالعلمأنالاالاعملايرانيكان

.77ص،1اج،الادبا*ممجم:الحمويياقرت

.19ج،243صالمعدرنفص

البصريعبيدةبأبىالممسوتالبعريالمئنى32بنمعر1مو

8جالسابقالمصسدر(الاعرابىبابحنالمصروف)زيادبنمعمدمر

النباتتاريخ،الاصسيتريببنالملكعبدسيدابومو
.\صهبكمبصى

\و(1908بيروت2لهد)ئميخوريسوالاب،مقنرنشره

الكاالتحليةسحليغيرالهمباتاتأسصاءاغبولكن.الضنيمف!وي

.؟6عىالغنبمتحقيئ،النساتكناب،الاصمعي

.19عىالسابقالمصدر،الاصمصي

.17صالسابقالمصدر،الاصممي

.31صالسابقالمصدر

الخاسىالجقءمنالاولوالنصفمنهالئالثالج!ءحقئ

.1973لبقن

،30.صالنانيالجزء،الدينوريمادة،الاسلاميةالمرسوعة
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صتبةالخباتاتباسعاءمعجماالاخيرينالجقئينضعنأجزاءستةفيالخبات

ذلكتصنيفونجعل...":ذكرعندسافيلكالىأشاروقداببياترتيبا

علىتمنيفهاوان،الله!شاءانالمامةتواليهاكعاالمعجمحروفتواليعلى

الا"(15).00أواخرماحروفعلىتصنيفهاسنالىاحبأوائلهاحروت

.الخباتم!مامنالحروفبقيةوأمولالاولالحرفعلىاقتعرترتيبهأر

دباغية--رعوية)الاقتصاديةفاندتهاوبينالنباتاتال!ينوريوصفوفد

بالعربيةالنباتاتاسصاءمنالكثنمرادفاتأوردكا.(...ععلسية

.(61)(دخيلومنهامعسبمخها)ا/لفارسيةو

نذكر:نيلكأمثلةومن

المرزجوشاكثيراكلامهمفيجرىوتدالعرببارضينبتلاومما5-آ

.(17)"...المردقو!ثىقالتوربماعجميومو

وأحمرهأبينمهبأنواعهوالوردالياسصينومو.ويفتحبالضمبمجل،-ب

ثخلوقدفارسىكلاموموقال(جله)بهاءالواحدةحنيفةأبوقالهواصفره

.(18)"...العربكلامفي

كتابعلريقعن"للنب!تا:لفارسيةالالفاف!منكثيرذلكبمدشاعتوت

نأالىنشيرأننحبلدينوريالنباتكتابنتركأنوقبل.صنيفةأبي

بقايامنالقليلالالديناليس":القائل4رأثفييصبلم"ديورانتول"

لابيالخباتكتابالآئارمذهومنالمعرذلكفيالمسلمينعخ!الاحياءعلم

فالديخوري(19)،000ديسقوريدسمؤلفاتالىرجعالذيالدينوريحنيفة

وايطلعلمأفهديورانتوعذر،ديسقوربسكتابالىنيسؤلفهيرجعلم

.(20)المؤلفينمنكلفيالواردةالنباتيةالمادةيقارنأويدرلس

.397صليقئتحغيق!النباتكتاب،الدينرري

-المعربانآ3.ص"اللغةصصادرء4كتادفيالنهلقانىالحيدعبد.ريشير

الفملمنفجاءللاضتقاقوعلاعالمربمةمنكلأخ!حتىمذبالذيالاصمر
ليمينتهعلىالعربيةدخلفف:الدخيلأما،بيةالمسفللفيوسار..فاعل
الهـريمه.املا)ستهعلىولملاوحرف،ه!تل

.789/المارةالسابىالممدر،ال!لتورى

.480/المارةالسابقالمعدر،الديموري

.188ص13ج-االحتارةتعةديورانتول

سعاء1كلالحدينةالمعارفسمتلهكاوتطبيئوتحليةتحفيئعلىالماحناىبعمل

.ا.لدينوريقكرماالتىالنباتات
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لوصرفةعربيةكانتال!ينورياعتدماالتيالمصادرأنالىاضافة
م1982،سنكريدرسوقد)ديسقوريدسلخباتاتا!نارةأيفيهايىد

مادةأنتبينومنها(م1)(وريسقوريدسالبيطارابنبينماالعلبيةالمارة

.ديسقوريدسكتابمصادرما!نيكنلمالنباتفيحنيفةآبي

مترالطاته:ورصدبالنباتالتعريفمرح!ة-نياثا

الطبيةالكتبوكانت،العبا!صيألعصرفيالترجعةحركةنشعلتلف

الاولالمصدرميالخباتاتأنوباعتيارالعربيةالىشجمتالتىالملومبينمن

النباتاتلاسماءالمترادفاتأننبلذلك،العردلكفيالعلبيةاللعقاقير

،ىثفا!ئحلا"كتابولعل(آ2)بيةالمىالىالمختلفةاللفاتمناهت!جرتعندتزداد

أطباءلانالنباتيةالمترادفاتزيارةفيالاكبرالافىلهكانلديسقو،ريدس

مؤالفاتهم،فيكبيربشكلعليهاعتصدواوالاندلسيينالعربيوالمغربالمشرق

علىاللهالمتوكلعصرفيباسيلبناصطفنقبلمنبغدادفيالاولىقىجصتهبعد

اللف!يتركاعكلطفنوكان.اصحاقبنحنينوأصلحياهـ(م47:ت)

النباتاسميقابلمايعلملماقاعربيةبحروفوينقلههل،احعلىاليونانى

.(23)بالعربيةيذكرهيعلمهوالذي،بالمربية

ممابيس!لاا،للف!قوسينبينومااليونانيةالا)غاف!منأمثلةومذه

:(24)وقتهفياعمطفنعلمه

نيق(شو)مالنشيون(الصب!)الوى

(روتأنؤ)صرقوقولا(زوقا)يسأوسو

(بحريكون)أغرياكوميخون(جبليفوذنج)قالامخض

فج(يازار)نثرارما(مشبرامشكطر)نمينوثغطاد

حا(قرقرعا)ثرنرفو(ملحر)لومو

.م1982،بر!لإععدالعلوملتاريخالهممادسالسنويالمؤتمرفيالبحثقدم(آ1)

ءابل!الابفعملاالاصلباءعلبقاتفيالانباءعيون!بهياأصيبعةأبيابنأقرد(22)

.279صوغيره"ليونانىاللسانمنالعبلتنالنقلة

كتابفي،جلعلابن)روايةعننقلا4.صالسابقالعدر،ىم!يع)حد(22)
.493عىصميبمة1أبيلابن"الاعلباءعلمقاتفيالانهماءعيور"

.،3عىالسابقالمصدر،عيسىأحد(آ4)
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وتظهرال!ر؟ىالمشرقفيديسقوربسكتابعلىاعتمدواألذينومن

فذكر.عندممالنباتاتلاسصاءتافىا.رتملا

كشابصالثافيالقسمفيذكرحيثهـ(428:ت)سيناابن-1
يوردوكان،النباتاتلاسماءياأببترتيبامرتبامعجعا"العلبفيالقانرن"

نلكةأمشلةومنالخباتلاسمالمرادفةالالهمعاء

يسميهمنالناسمنديسقوريدوسقال(المامية)ضيشانىار"-أ

ىارتو!سيالفرسوأملوباكسبينيسمونهوالكلصريانيونفسماتن

.(25)"...شيهـشان

ضرب)نهوقيلالمالعاحيانهقيل(المامية)سومقوعلون،-ب
.(م6)"...اللناحمن

منجنسومومريمبخورموقيل(المامية)فقلاميخوس-ب

.(م7)"...المرطخثيما

ألف(28)هـ(629:ت)البفدادياللطيفعبدالد،!موفق-2
أسماءضمخه"الحشانشصفاتفيديسقوريدوسكتابمناعاتاانتق"كتاب

كتابفيالواردةاليونانيةالخباتيةألا!مماءيفصرصتىمترادفةفباتية
.يدوسديسقور

البغ!ادية،شجصتهعلىالاندلمسالىديسقوريدوسكتابأنتقلأند!بو

كتابلتسجمةنقولا)03(بالراهبالناصر)92(الرحعنعبداستمان
منمبوولابقيمايفسرحتىهـ(340)سنةثانيةمرةريسقوربوس

ثم.لسالاتفيبهيالممروفالناسينتفعحتىاليونانيةالعقاقيرأسعاء

بكماببالاستعانةللنباتاتالمرادفةءاس!الاوفعفيالاجتهاداتكشرت
التجربةتهعندممتظهرالذيناألاتلسيينالعلاءومنديسقوريدوس

نذكر:

(26)

(27)

(28)

(129)

.29.ص،اج،العلبنيالقانون.سيناان

.387عىالسابقالمسدر

.412عىالسابئالمص!ر

.58عىالسا!قالصدر،بكصيساحصد

الاصرالرحنعب!أنالىاشار4930صالسابقالمصمدر،أصيبةأبىابن

.هـ(961-ت)بالناصرنفسهلفقرطبةليالامراءئامنمو1
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تفسير"!ساهكتابألفجلجلبنحسانبنصليصانداووأبو-ا

.(31)هـ(372)سنةى"يدوسديسقوركتابمنالمفردةيةالاروءا!سأ

كتابله.(22)هـ(560ةت)الفافقىخليلمحمدبنأحمد-2

ىيسقوربوسلكتابال!ربيةللشرجمةضرحموو"المفسىإتجامعكتاب"منتخب
وشماليالاونلسبلادمنأضافهاأخرىوأدويةنباتاتأ؟صماءعليهازاثا

وذكرخواصمهاودرسعديدةنباتاتوجععالبلارتلكفيساحأند!بأفىيقيا

بينومن...والفارسيوالبربريواللافي!العربيباسمهنباتكل
(22):أوردهما

والحدق،والمفد،الانببالصربيةويسمىفارسياسمةباذنجان-

...والوغد

...اللبخانهقوموزعمالشجرحرسعشاهيس!رافاسم:أزدرخت-

الصقليالحسينيادريسيناللهعبدبنمحعدبناللهعبدأبو-3

لصفاتالجاكل"كتابله.هـ(560:ت)الادريسيبالشريفالمعروت
حصلناأنناالعن!حسنومن،مخطوطاالكتابمذايزاالولا،النباتأثشات

اثالشرامعهدمكتبةفيسرجودظنالشمسىبالتصويىمنقولتيننسختينعلى

خلالمنمؤلفهعنفكىةيع!لين!الادريسيولنت!ك.(34)(يحلبالعلمى

(35)؟كتابهةم.دقم

(32)

(22)

(34)

ساممبيقنعليرامبمونقولاالرامبأنالىر!ص49409صالسابقالمصدر

".أرمانيوسالصابعقسعلنطينامدأهـ!التىبيةالىالهـسيدوسديسقورمضطوعلةنقلفي

لسي.الاتالنالثالرحن!ب!الى

.49،ص!بقالساالممدر

.321-32.مىالالمدسمهالزراعهمارمخيمالنعربو1

.2آ4عىالسابقالمصدر:النصرابر

مفردات/610/تحويوالثانيالاولالجزئينتشنمصنوالتيالاولىالنسخة
معورةورقة/294/الاوراقهدروسجيوع.الخونحرفالىالالفحرفمن

المخطوطةعنوالمنقولةعلب/1524/برقمالحفوفلةالمعريةالكتبدأرمكشبةمن

فيومى/3610/بىقمبهاومقيدةباستنبولالفاتحكتبخذانةفيالموجودة
د!عوجنءانوفيهاالحروفبقيةعليتشنملالئانيةوالنسخة.اجزاءأربعة

بخ!الهام!شعلىاضافاتوعليهاالمؤلفنسخةوهى.مفردة/334/المفىدات
أورا!هاوسدهـ(689)سنةاليصقوبياللههبدبنمحمودبنيزالعقعب!
ورتة./18،/

كنابهفيعيسأحدام،ركذالتي"النباتاشتاتلصفاتالجامع،كتابمقدمةراجح
.84عىالعربعندالنباتتاريخ
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نعىعلىأ!سائهجصيعورتبت،الكتابمذاذلكعندفالفت..."
مشقة،غير!نمنهطلبماوجردفيهالناظروليمكن،موزأبجدحروف

شيخناغغله1الذيالنباتجيعذكرنلكالىوالهمعتوفيت،تطويلولا

،الخباتأضتاتلصفاتالجامعبكتابوسعيته،ذربيالينريسقوريدس

والحيواناتوالازماروالحشائثىوالثعارالاشجارمنالمفردات)نواعوضروب

واللطينيةوالفارسيةواليونانيةبالصريانيةألم!مائهاممجموتفسير،والمعا!ن

بابكلفيبابا/28/الىكتابهويقسم"...فاتتهماومذهوالبربىية

الباب1(تبحسفءى!تبتالتيالمفوداتأسحاءيقكرثمبالبسعلةيبتدىء

يعطي3،لاأم4كتادفيذكرماقدديسقوريدسكاناذافيماومشيرا
دقيقاوصمفايمعليوب!دما،(36)المختلفةباللغاتالخباتلا!ساءالمترارفات

الفائدةيذكرثم6الوعمفمنهنقلالذيالمصدرالىينسبومو،ل!مفردة
منه.العلبية

الاصصاءلبقيةتفسيرايوردبابكلفيالواردةالمفرىاتمنينتهيوعندما

يذكر:مثلاالالفبابنهايةففى.البابمذاتتبعالتيالمجهولة

موباليوفافيةفلابويس9،الصبسالوينآ،البطممووميةبالىفقوس1"

ألاقحوانهما(ريقنأما)ريعلنأما،لهثصرلاالذياللبلاباقسوسالانجرة

."...الاصفر

تفسير،ايعطيوبعدها،حرفلكلالمجهولةالعلللالساءتفسيرايذكرنم

يتركنه9لاحظناوقد.العرفمذاتتبعاتياوالاكيالالاوقانلا!ساء

بعدهيأتيمن!ملااللغا"ببعضللمفرداتالمترادفةيعلملاءتمافراغا

.الفراغمذاويملأاصمهاعلىويتعرف

(37)الروميةبابنالمعروفالاشبيليمفرجبنمحمددبئأحمد-4

وممورياومصرأفريقيةوشماليالاندلسفيساحوالذيهـ(637:ت)
امبحاثهنتيجةفيهدونحيث"المشرقيةالرحلةا".كتابهوألفوالهـراق

والبربىيةبال!ربيةللخباتاتالمتسادفةالامممماءمنكثير!وقكر،ومشامم!اته

الرومية:ابنقكرماالتىالبربريةالنباتيةالاسماءبينومن،والفارسية

افريقية.ليرآماوكلها(38)(فلنجونه،قللجة،قزاح،زقشته)

المترادفاتىن!حملعنامشلةتتنكلمنوا.لتىالبحثنهايةفيالرفقةالباولانظى(36)

الادريسي.عندالنباتاتلاسصاء

.23عى،النباتعلممسيرة:مرادبنابراميم(ا27)

.29عى،لسابقالمصدر:مراربنابرأميم(38)
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الجامع"كتابهمفمةفيهـ(646:ت)البيطارابنشار1وقد-5
الادويةأسماءايرادموتارليفهآغراضأحدمنأن"والاغذيةالاكويةلمفردات

.(39)لنارسيةواتينيةواللايةبرلبرالسماتكالالفالمن!افيللغاتالمتباينةاشبسا

وضعفي،الاندلسيينالصلماءمنوغيرهالادريسىالشريفعمللأان
كيلنامامجسربعثابةومو،متميزعملموالنباتاتلاساءالمتراىفات

وان.للنباتاتا\لحديثةالعلعيةوالاسعاءالعربيةالتسياتبينماشبط

المخطوطاتمنوغيرهللادريسي"النباتأشتاتلصفاتالجامع،كتابتحقيق

صيغل،المالعاسكتباتفيدفينةتزاللاوإلتى،النباتبعلمةق(العلهاالتي
المصجميةالموسوعةتتحققحتى،العربيةالنباتيةالتسمياتوضعفياكثيرا

الامصاروكلالعصوركلفيفتدووالتي(40)ةيبالمسالنباتاتلأساء7
الحديشةالنباتيةالابحاثتصميقفييقي!مما،اللفةمستوياتكلوفي،العربية

منرقةصمفحاتعنالشارورفع،الفامىالعربالعلماءكتاباتضوءعلى

.النباتعلمتعلويرفيالمربالعلماءاساماتمن

ية"وألاغقالادويةالمفرداتمعالجاكل!لكمابتاليفهمنالسادسالفرفىراجع(39)
.3عى

؟لخباتاتلاسماءالمعجصيةالمرصوعة"بمنوانسمكسي.دتمهالذيالبعثرأجع(40)

.1983العربمندالصلوملتاريخالممابعالمؤقمرفي"المربية
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ومراجعهالبعتمصالهر

بالشريفالمعروفادريسبناللهمبدبنمحم!بنمحص!انمبدابو،الالريسي

الجقءيتضصنميكروفيلم،النباتأشتاتلمفاتالجاصحكتاب.،الادريسى

./27/رغبحبالعلياثالشمعه!مكتبة،وافانيالاول

بالشريفالممروفادريمىبناللهعب!بن!سبنلم!اللهعبدابو،الادريسي

الجقءكنيتفميكروفيلم،،النياتاشظتلصقاتالجامعكتابء،الادريسى

./919/رغبحبا.لمليالتراثممه!سكتبة،والرابعالثالث

الننيم-يرلاتاللهعيدتحتيق.النياتكتاب-تريببنالملكصيد،الاصس

.باالقام!ةالمتنبيمكنهمة-م1927

ليقن-در!ونبىتحقبئ-افي،تكضاب-الدينوريداودبنأحمد،حنيفةأبو

-لبنانصكتبة-1974-الخاسالجقءعنالاولوالنعفالئالثالجقء

الانباءعيون-3القابناحمدالعباسبى1الدينسوفق،اصيبعةأبرابن

.بيروت-الحياةسكتبة-رناارنقتحقيئوشح-الاعلباءعلبقاتفي

اعادت-والاغذبةالادويةلمفرداتالجاسع-المالقيالديننيا*،البيطارابن

.ببفدادالثنىمكتبةبالاوفستطبعه

الىاكدوينمرحلةسنالمربعندالنباتعلممسيرة،ابىاميم،مرادابن

.1983الكويت-المحشالصليةالملاحظةمرحلة

القدية.الزراعةتاريخ-عادل،النصرابو

الحلبيمؤسسمة-1ج!العلبفيالقانرن-الحس!ملىبو1،سينااين
.ةمرالقا-هكاضو

بسر-مون81دارمطبوعات-اجزاءة!م-الارياءصعجم-ياقوت،العموي
.الاخيرةالبت

العلبعةعنفوتوكربيسور-المربمخدالنماتتاريخ-أحمد،بكعيسى
بصعر.الام!ادمعلبمة-م1944الاولى
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14-

16-

لممي،ال!ربيةالنباتاتلاصا*الممجيةالموسوعةيحثةفذيىمحم!،سنكري

.1983-بعلبالملميلتراث

ديمصضوريدسبينماالعلبيةالنباتيةالمادة.آ1982جنذيرمحد،سنكري

عم!العلوملتاريحالسوريةللجصيةالسادمىالشويالمؤتمر-البيعلاروابن

حلب.جاسية-بالعس

صزونعمارء-الرياضحامصة-اللفةمعادر،الحميدعبد،الشلقاني

.احمبات

الادارة-ب!رأنمحمدترجة/13/الجزء،الضارةتصةةول،ديوران!

العربية.الدولبجاممةالثقانية

ني.الثاالجزء-الاسلاميةالموسوعة

-306-
http://www.al-maktabeh.com



بيالعرالتراكأفيبحترة9العيوا،ناتقهئمى

السبعنا!رممعمدللدكتور

حلبجامعةليأستاذ

بىواتجميعهاالحياةعلوموالامملامىأ!ىبىاالملميشاثناأغنىلف
والملاحظةالخبرةعلىالمرتكزةوالأسانيدالبليفةبالحججمدعمةمععلاءةثرة

مجالفيالمسلمينالعربعلائخااسهاماتولول.ال!ديدةبالتجربةوالهثشرعة

ولاالاخرىالحياةعلومأماممصيتها1رغ!متتولاغنىتقللاالحيوانتربية

الشغقيةمجالفيسواءعليهاالانسانيحصلالتيالحيوانيةالمنتجاتأنفيالجدا

والقرونوالجلودكالصوفالتعنيعمجالاتياأووالبينىواللحمكالحليب

منفئةعلىخطرماوعظيمكلهسعلهاتتكىءذلكالىيضاتوماوالأوبار

خصالقات،الفاثةعظيمةالعددوفيرةالقدرجليلةالقراعيةالحيوانات

المجترةالحيواناتعليهايطلقمتكاملةومنافعممنايىةوفضافلمتباينة

والاىلةبالئواهديزخرا"لاسلامىالعربىا.لتراثاقالقولنانلةصنولعل

السلمونالسبعلصاؤتااندنيالتياثقيضةوالابحاثا&راسات!مةملى
وغرافئماسلوكهاسمن7اودراالمجترةالحيواناتمجالفيبهاماص!عللالأفافل

العلاءمزلاءأعللئولف.،وضائصهالفضائلهاواظهارمموتناسلهاوسميئمتها

زكرياالاققاذالعلعاءمؤلاءومن."النعم"كلمةالمجمرةالحيواناتتلكعلى

الجوزيةقيموابن"الموجرداتوغرائبالمخلوقاتعجائب"كشابهفيالقزوينى

""الحيوانالعلميةموموعتهفيوالجاحند"المولودمآحكامالمودودقحفة*كشابهفي

بىعولقد.وغيرمم"الكبرىالحيوانحياة"الكبيرمعجمهفيوالدصري

الشحليل!كاواجادواالنعمهنكتاباتهمفيمدهشةبراعةالافانملالملماءمؤلاء

ال!را!اتعنوجدبةعمفاالدراساتتلكنقلفلا،والندقبقوالوصف

قيدحظئقهاتتزحزحلمالتيالعلصيةوالدقةالاعابةفيعنهاتندولاالمعاعرة

.الآنحتىأيامهممنذأنملة

ناتللحيواكثيرة9اوصطفبمضهاذكرناالتىثيةالتراالمراجعفياوردتولقد

لهوليسارلأنقياددي/دشالفاثةكثنلوعالنعمبانالجاحطقيكرهمامثلالمجترة

اللواحمأي)السباعنفرةولا(الخيليةالفعيلة-البهائنماي)واب1الد!فرا!مة

ن!و.)!جقويةليستنهاقىو)نفي09ضدبسلاحلهوليس(7،"لهةحه3ء!دمك
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اللهقالكماذلولاوخلقت.والععلشوالجوعالتعبعلىوالصبرالثباتنها4ش

كرا!لتيللهاالقرنوحطق."ياكلونومنهاركوبهمفمنهالهموذللفاما"تعالى

السريع.والركضالعدوعلىالمجتراتتساعدلافافللافها.الحافوشقصير

ولما.القرنالىمادتهماوصرفسنبلاوالاءمامللأبقارالاعلىالفكوترلما

صلبةوأضراسحادةوأسنانوام!ةأفواهلهاخلقتالحشيشالخمم"كلكان

العلفمنفيهلتحملع!اوكرشلهاوخلقوالنوىالحبمنالصلببهاتطحن

للنضجمهيأةبالاجترارتجعلهامكانهاالىرجعتفاذاغذاءمايحفيكثيراشيئا

وحليبا.ودمالحمااليابسلمالتبنفتجعل

رئيمم!تن:بخاصفنتتصفالمجتراتأنالمعلوموسن

فيمتباينةغرفأربعمنتتكونالحيواناتمقهفيالمعدةأن:الاولى-

والمخفحة.والوريقيةوالنبكيةالكرش:الترتيبعلىوميوالوظيفةالحجم

واسترجاعالطعاممفخاعارةأي-الاجترافصفةوجود:الثانية-

الفم.فيومضممهاطحنهالاتمامئيةااذقنالكشلة

هتعلىالمجترةللحيواناتوصمفهمفيعرجواقدعلماءنااننجدولهذا

أجادتفاذابجرتهاتقمصكلها(اتالمجش)لكروشاذواتن9"واتكرالنقعلة

تجي!فهيرجيعايكونأننيلكمنواشد.الفرثمووالجرة.!أعادتهمضفه

ذواتعندوليس،أفوامهايجوزلاذلكأنالا،مكاتهاالىواعارتهامضغها

مهعاوكثيرقليلذاكمن(53،0حع3طح!،،ألا*الخيلياترتبةأي)الحوافى

لبسوحيدةغرفةؤاتمعدةتعتلكفالخيلياتحقاصحيحومذأ.إلاحوالتكن
.اجترارفيها

بكمياتالمفيدأشافع7واالمذاقآلعليباالحلإببانتاجكلهاالنمموتشتهر

الحليبنكويفرز.حياتهمراحلكلفيالانسانعليهيتخذيحيثيهابأسلا

الضروعأقساموتختلف.يطونهامؤخرإتفيتوجدالتيالنعمضروع!ن

."المجترات"مفهومتحتينضويالذيالحيوانيالنوعباختلافوأضكالها

وللفماة.بطووهامؤخرلها(حلمات)أخلافأربعةوالجواميعىفللبقر

وللمراة.الصدرفييانثوالمرأةللرجلبينعا.أيضاأربعةوللناقةخلفان

اللبنعنولدهاتفطمبهيمةتوجدولا.بنهامقدارعنيصفرمانلاعلبيان

فطمتهمىانغنىبهأنعلمتاناحنىوتدرجهمنعهترتببلواحدةدفعة

البهائممنالتدبرمذاتسميوالمرب.المنعكلهت!نمفيهرجعةلافعلاما
.،التعفير"
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.والقرونوالكروشالاظلاتبوجورالمجترةالنعمقتميزكل"ذكو"

والابلوالناموروالوعولالظباءمنهاالانواعةكثن(المشقوق)الظلفوقوات

مع)الخنازيروكذلك،ىالوحثوالبقروالبيقونوالياكوالاغناموالبقس

ولهذا).(فقطالظلففيالاتوافقهاولاكروشولاقرونلهاليمسأنها
انهاالا!،لأ،ء!لهيةآمم!(المنسقوقالظلفقواترتبةكلتصنفالخنازيرفانالسبب

اللامجتراترتبةتحتوفيبهاخاعمةرتبةبتحتتخشعى

الظامرةومذه).بالنابالمخالفموفيقاربصنشقفللفهليمسماالخنازيىوفي

.(المشقوقالظلفعلىالمتصلالظلفصمفةفيهاتسودالوجودنادرةوراثيةعلفرة

يوجدلاولكنوقىونكروشولهايلم"الامنهابالممنأ!ئهـبهفهيالعلباءوأسا

.السناموانم!امالشمرفيتشبههامي.تسافدولاتلاقحوالمعزالغلباءبين

الجواميسالبقرويخا)ت.الذنبوقعربالشمروالظباءالخنزيرالمعزوتشاكل

)ياما.وأشه!9الأبقارعفالحملأيام)الحملأيامعددوفيالذنببطول

وميوالجواميسالأمليالبقرالظلفقواتولهن.(أيام30،الجاموسوعند

الخابوافعدامالقرونوجودوفي(الغخمأي)للضانموافقةومى.أبداأملية

فل!زتو.(المعدةفيالأربعالغرفوجودأي)والكرش(الاجترارأي)الجرةو

كماتليلاالغا.ربارتفاعمنابالسنامويقصد).والسنامالصوففيالضأن

الىتنتسبأومفيةأصمولمنتنحدرالتىوالجواميعسالأبقارفيملحوف!مو

وتخالفالشمسوجود!االمعزوتوافق!""كم!حةكا*34المخقر%!العربييبوالق

.(يوما491الممشفيالحملأيامعدد)الحملأيامعددفي

الآفذأذال!لاءهـؤلاءاعللاعسعةالدقيقالشحليلمذأسلنايتضحومكذا

وبعد.وفضائلهااتهاوميقاالنعمخصائمىعنالحديثعندملاحعلاتهموضمول

حيوانكلعنأوسعتفصيلاتاخرالقترائنامننقتطفالموجزالعرضمقا

.نوعلكلمتخعصائرحانجدحيتالمجتراترتبةتضمه

الابل:

الانقيادشديدالجسمعظيمحيوانفهو.العجيبةالحيواناتمنومو
ظهرهعلىويشخذ.تقودهفأرةبزمامهوتاخد.يهويبركالشقيلبالحلينهض

اللازمةحاجاتهوجمعوملبولهمهومشروبهمأكولهمعفيهالانسانيقعدبيت

رقبفبطوليسممينوالجصل،أيامعشرةالماءعنالابلتعبروربعا.للبيت

جميعمشفرهليبلغمنهاويرعىالارضوينا،لكاالئقيلبالحملالنهوضعلى

نهشتهوانأ(الشتاءاواخرفيالشبقرورةتبدأاي)!ثباطفيويهيج.جسعه

نأعرتوبهذاسيناابنقال-السمغانلةعنهوتقولالسعلانياكلحية

.بطيءادجاحةقبيحوالبمير.الحيةلنهشنافعالسطان
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وينتممرفء3!كطد!"ءح4!3أ!طكواحدسنامذوصحراري:نومان.والجعل

المربية.ةيىوالجزافريقيةلهضماليفي

الوسطىآمي!ةسهولويقطنهح!!طثعث5**!فس!(عطالسناع!وقو:
.كستانترو

!م3اع!،!طكءاك!"ة!**:رقبلا

ومو.ثيدسلاحلهيخلقولالمنفمهكثيرالقوة!يتحيوانومو

الأصوالبقر.ضبطهالانسانغلىلصعبثيدسلاحلهكانولو،ذلول
.القرنمحلفيستعملهرأسهفيملاحهأنيصلم(!ء1،!حووالقرونالعديماي)

.()واللسانبلألمحشانيةالاعابواالحشيشفتقكلعالفوقاتيةالثناياللبقروليس

فيالخصييويجس).وانالنقكئيرلأنهكثيراعصلايفدلمالبقويضلمولو

بح(القعندوخصائصهاللحمنوعيةوتحصيم!قيادهلتسهيلالذكورأعصارمختلف
.(أيام01)وأشهرتسعةفيالبقوةوحول

!"!.:الو!شبغر

لهثهممبةقرنهعلىتنبتسسنةكلشمبذوعظيمقرنوله،كثنةأنواعومخه

يأكلها.ووالافاعىالحياتيقتلموو،مصعتوقرنهةثزا

!ه!،!،لا!هلأى!اكم!:سمولباا

عفالأس!ويغلبالتماسيحويقتل(!؟)البتةينامولاعظيمحيوان
منخريه،لىالماءفيبنهيفيبوالجاسوس.أمهعلىينئولاانه1وخالع11العر

با.لقوةالجاسوسويهعرف(أيام3.-،الىيعلىحيثأالبقرح!همليقوقوحمله

الخليفةوفعفف.النشالفيالأس!يقاومأنوهريسمعليعالبدنوعظم

أنثىووفع.يخلبهعاأنيستطعفلمألاس!!الجافوسشانثيينالممتصم

مننيكراووضع.مقاومتهماعلىيقدرولساعةالاسدفحاولولدمامع
نفسهاقصنحوالجواميس.الا!دانسحبفمساعةفتناوشاالاسدمعالجاموس

والجواميصى.البقربنتمافدولانلاقحيقعولابالقرونالا!دوأولادما

قةعة!ء:فةالدرا

كالبعيروقوانمهاكالنمروجل!لاهاالبقركقرننهاوقىالابلكرأسرإسها

كذنبوفنيهاالرجلينلهصيرةاليدين!لويلةجداالعنقعلويهملةكألبقروألخلاقها
والخعسالوحشيةوالبقرةالحبشقهـاقةمنمتولدةافةالزراأنوفيعمون،اظ!باءا

وليسأواخرماالىمهمنحنيتانورجلاماالحصخطممحيعا.وللزرا"فةا!نموليس
كلها.البه!كأللثوكنهئي!يللالركبنانىنماواكاركبتانلوجليها
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*ذ35".:اصسات

منهاويؤكلواحدةمرةعامكلفيتلدفتراماالغنمفياليركة؟دقجمل

يرىولاوسبعا!ممتاتل!فانهاالسهمباعبخلافالارضوجهمنهاويمتلىءالقشاءما

الدمشةالىتدعونقطةمذهفانوحقا).الارضأعلراففيواحداالامنها

والجاصسوالبيرالغيليرىانعجائبهومن.(والتأملالتفكروتوجب
فطرىغريزيأمراوتا)يخافهالذئبويىىانهاابفخامةمعيخافهاولا

الشبآكلاتبينا)دموركرعلىالدإئصةالعلاقةفيالحيواناتعليهجبلت
تعنف(الفنماتأي)والأمات(ام!!ةكم!مم!ء7اللحمواكلات*ح*ألحد!طثاء37

.(ولدماعنفهاتمسالتيالخاصةبالرائحةهابتيين)عنهـاابتعدتولوأولادما

اليتانكتفهوعلىاليهصدرهعلىا)ضأنمننوعاالهففيأنالققوينيويذكر

ومن).عليهاوالاليةالمجلةوتجرالضأناليهتكبروربما.اليةذنبهوعلى

قرونقاتالعظعىوالغالبيةالاماىومنهاالوحشيمنهاكثيرةأفراعالاغنام

.(لاثكالامتباينة

هش!ه*ءط،!ع*5:المعز

يغضلوالمغن.التيىبكلمةنام!نالايذمو؟لذ/إك.أحمقغبىحيوان
ي!لثحمها.يزادالممقاليةمننقعىوما.الجلدوثخانةاللبنرة11بشالضأنعلى

المثل.بهيضربالتيمىونتئ.بعلنهفيالمعزاليةقالواولذلك

بينمقارنةالجاحعدصردففوالمعنالضانموصوعفيالايضاحولزيادة

.الشذراتبعضىمنهانقتطف!ابخصائصمنهماكلفضافل

آياتبلالةذلكعلىويستشهدالم!شعلىالضنبتغضيلالمقارتتبدأ

تشئمولاوتفردالسنةفيمرةتل!الضأنأنمنالرغموعلى.2امرليالقرآن!ن

أقلأووأكثرتوائمثلاثةتضعوتمرتينتل!الماعرةوأن(لمحوائمتضعلاأي)

صين!نخلاكثيرالخخز!رأننجدوكذلك.الضا!فيوالعددوالنماءاجرحهافان

وأكثر6سمنو؟غلىالصوفأنالمعشعلىا)ضانفضلوكذلك.لهانعاءولا

سسشواهاالىالثعريرقىلاوخمانصمزاياللصوففانوحقا)الشعرمنقدرا

منكبشفلاناأنالسائروالمثل(المنتجاتأوالغزلأوالتصنيعفيسواء
ء1،والبالصبيانبهايلحبوالحصلان.تيكلمىموانمااو)اقمجوهوأذاالكباش

الضأنورؤوسآاكثر!زبدهوأدسموأخشرأعليبالضانولبن.بهايلعبلا

والعنن.وآخ!هأولهواحدةامال!كلهيصيروثمحمهالمفضلة.الطيبةميالمشوية

لاخشلافالصلميةأطاحيةامنصحيحاومذا)لصصهوكمذللثحالهعلىشحمهيبقى

للهداياوالكباش.(الماعزدمنشكنيبفيالم!اخلةالدم!نيهمةالاحصاضشعية

ترامنكماعليهاقىاهنوالمالرك.والثقافةالخب-فيفضيلةفتلكوالنكاح

كالحمارلهومو*الراعيوأداةالرأءىيحملالكرازوالكبشى.الخيلعلى
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جلدهثخنبانتفاخالابفضيلةالماعزيذكرولا.سنةعشرثنويعيشالرفقفي

مراتثلاثبحوالىيفوقالحليبمنالمافىنتاجافانالواقعوفي)لبنهوغزارة
ليحولمالحليبمنالموالههميأغظمانتاجبلغثقد.الحليبمنالاغنامانتاج

الىصرتفاقا.(السنةفيكغ340الىلشاميالماعزفييصلبينصاعغ147

لجلدثحئفيالضأنالماعزبهيففلماعلىفىلكأربىوجلودماالنعاجكثرة

الاخبيةظهورعلىتصع!الشقلأنتبنيولاتهدموالعنق.اللبنفيوالغنر

الصوفمنقعملنمااالاعرابوبيوتنيلكسفعللاوالنمجة.بافللافهافتقعلعها

بهوجلفىاللهفضلومصا.تحرقهماومىممونةفيهاللعاعزفليسوالوبى

التيسبهتمالىاللهأمانومما،وربرقبلمنالعورةسستورجملهأنالكبش

ببولهيفرحآلكلبكافالتيسى.والقبلالدبرمكشوتالسترمهشوكجعلهأن

ينتهيالتيوسأبدأنوريحوأنتنهالبولأخشالتيسوبولخيشومهمنفيردما

لووالنتنوالعفنالخموملأنلهآتركانالكبشفيكانولو.المثلاليها

تتخللهلاوالريحالكثيفالملشفال!قيقالصفيقالمتراكمالصوفذيلجلدعرض

تخللمعوأضحاالتيسفتنفببينما.أشبهقلكلكانتخرقهلاوالنسيم

مننجدهذأكولمل.4دببخاروتقعلععرقهوجفوفجلدهوبروقش!ره

.النماجفييكونلاعيبومذاالزذجأباطوجلودجلودماعلىآنفهوفع

للحليب(مدرةي)!خلفةومي(ضرعها)خلف!منشفعالتيميوالعنزة

و،افيأ.فيهماوتتيرالمعلفوتقلبالوتدتنشعالتيومى.لبنهاعلىتيغحتى

تأكلهماينبتولاالفماننةتاكلهمانبتفضلفيفهيوالماعزةالضائنةرتعت

وتخذيهفتثيرهعليهتقبضوالماعزةعط!توبآسمانهاتقرضالضائنةلأنالماعقة

بصدرهأليتهايزيحالكبقفا!النعجةاليهعفلمتواذا.تاكلهفىلكفيومى

للبررأحملوالضان.اللعحمنأصرعفييسفدماثمج!نبهينفرجمابمقدار

ربماالكلاممذلما)أكثروأمرافهمهاأ!هصرعالممزىالىوالموت.والمطىوالريح

ا)طوعيقصلاوالماعقالغنمفيبالامراضفالاصابةت!اماصحيحايكونلا

المعق.جلودغلظ!نلهاأمنعالكباشواصواف(أمامهاعائقاالحيواني

.ا)حمصنمنضيءللاناثيكانلموربمااناثهامنحسناأتمجنسكلوذكررة

.جداقبيحةالتيوسأنغير

نافمةغلةولهاأعليبوزبدماأكثسفلبنهايخفىلافضللهاالماعزانغير

منلحماأطيبوالجدي.ا،لثنيالخصيالماعزلحمويحعدحالبيتبأملتقوم

والصوف.(الناسلأذواق!ابقاالفكرةهذهلاالآراءتختلفقدومخا).الحمل
فللبقوالمشووأما.وغيرهاوالارانبفللابلالوبرأما.فقطللضأن

الخيول)والعتاقالمفشرسةوالحيوانات(والياك)والظباءوالماعزوالجواميمس

شمروللانسانوالحعيروالبغال(احهلواالجوصيول)والبراذين(الاصيلة

والبطائنوالسقاءوالمخاكلوالزقاق!لقربتصمفبمالماعقجلودومن.أيضا

منآكلوالنعاج.العرببهايتفاخرالادموقبابالبمطوأنطاعوالقرب
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الانضعلىدامصابالغرورةفطريومذا)الذكررمنآكلالاناثوكذاالكباش

كالحملالذكوراختصاصماتمنليستمرمقةفيزيولوجيةباعباءالقيام
ألماعزأ!ساءنيدكبع!الجاحطو!بثم(قلكوغيربالحلبوافرازوالرضاع

العمس.مراحلمنرحلةكلفي

تتخذولا(اتالصنق)للصفاياتتخذانصاوالقلائدوالتماويذوالشمل

السلامعليهمالانبياءمنو!ان.ن!!آاسنضروعهاعلىيخاف!لافهىللنماج

الارضفيليسعتابابوويقول.الابلسمهمآحديرعولمالغنمرعىءن

علىابقاءالايصرشقةعلىمالألاالربوضيريدكلبولاأس!ولابميرولاشاة

لهغوا.ليةوللانسان.والحملانوالجداءوالماعزالنماجوكذلل!.كبدهناحية

.بالضانشبيه

اضاا!شسيسشعرفهالجاحطفانوالماعزالأغناموبيالتهجينموضوعآ!أو

الضأنقرابةأنشىألا"يقولحيثي9الرفيوالشضاربالتفصيلبعضفيه

الظلفنشائجوسبيل.والحميروالخيلالعرابمنالبختكقرابةالماعزمن

الذمبمنبمداديسجلالجاح!أوردهالذيالكلامومذا).ذأكخلافعلى

ةج!نلليمرضلاغلمتهخدةعلىالتيسوأن(شصاماالحقيقةكبدواصابتهادقته

!قلأنهاجنتا(التلقيحمذافيأي)فيهايكونن9عنفضلاللعنزلكبشوكذلك

.ضراببعدالاللقاحيكونولا.يلحقهلاالذيالجنسفيأ،لجنسيضرب

يوجدولاللمنزالكبشوكذلك.القليلمنوأقلقليلاللنعجةسي!ؤاويطلب

أخرىفكرةيوردالحيوان4كتادمنآخرمكانفيالجاح!انالا.بينهماتسافد
يكونوت."والمعقالضط!الظلفومن":يقولحيثالسابقةللفكرةمفايرة

القليل.منقل9وقلكيخمرأنقبلمليطاتلقيهأنهاالاوتلاقحتساتبينها

تضاربمننجدهوماالواقعفيتتطابقمنا*الجاحظأقوالأنولممري)
آراءفهنا&.والماعزالاغنامبينالشاف!عنالاخصابحولالآراءفيوتباين

حالاتمنالعظمىأخالبيةأوفيالبتةأحيمابوجودعدمتؤكدالحاضرالوقتفي

جداناىرةأخصابحوارثخرى9صراجعتذكربيخما.والماعزالأغنامبينالشقليح

ولكنح!،3!4،3ح!ثكوالماعق*ةك!"لو3اغنامالجنسينمذينبينالتلقيحعند
المبكرةالجنينيةالمراحلفيالامرحممنويطردويجهضيشعىالمتكونالجخين

وكور)وكوبيريلمثفارمثلالعلماءمنعددأبحاثأثبتتبينما.حياتهمن

امكانيةا،كضنيالبحثمنعلويلةسخواتخلالالبلغاريوبىاتانوفالتشيكمن

اعللقالذيالهجينلهذ!اطبيعيةولادةعلىأحصولوابلحياتهفيالجنيناستمرار

التقاربلاحداثالمعفةالبيولوجيةالألعصلياتمن!،لمسلةعبر*ة4اسمعليه

لابمضهاعنالبمبةالأجناسبينالاخصابامانمداممضلة-وقهرالخنري

يوما.146الهبنمذهلدىالجنيخيةالفشرةمدةبلنتولقد.نيالحيواالسلم

-2،1-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اتوالمشالكباشبينوسطىصمقاتذاتمذهـالهجررفانالمظهـهسيالثكلوبحسب

الىونسرع.نيلمكالىوماالاليةوانمداماللحيةوغيابطويلشعريوصوف

جدانادرةحالةيبضوالماعزالاغنامبينمجينةأفرادعلىالحصولان:القول

.تعدانيصكنولا،الانواعبينالبيولوجيللاختلافوقهرمضنبتدخلتصت

ىالقولالىونخلص.اليهاالاصتناديكنثابتةبيولوجيةقاعدةأاوتياسا

الاافابعتهينشاقدوالماعقالاغنامجنسيبينالشلاقحأنالىالوضوعهذا

"وردناه1الذيالجاح!ورأينتنقثمومنويجهغىيمتمىالجنينأن

الظيي:

ويستقبلستديىاسهكناسبخلأقطبعةومننفوراا!حيواناتأثدومر

المرالبحرماءيستلذوموبهاستفادالحنظل.رعىأقاونفسهعلىيخافهمابمينه

الفممنخ!رجينممنقيننابينلهافان*مح!،طكم!ولادكظباءوأما.الصلقم

بصخرةيخكبانالغزالألقاهاذاالاتخضجلاستهافيوالمسك.للفيلكما

.لذةبخروجهاالاالمشويبالحجرعلىوتسيلحينئذالمادةفتنفجرحادة

فيماويتهادونهفيحملونهجفقدفيبونهالجبالفيمراعيها-يتبعونوالناس

الاوعالتفرنماواجدالهثمدادومي.أعنتاذاتتشعبالظباءونوقى.بينهم

.الفوونعلىالجبالاعالى!نبانفسهاوالقذتالرثوبعلى

الأيل:

ومو.ا/لوعلاناكلحيةل!غتهآوأفعىلسعتهفازا.الجبلياطمشومو

صوسلاحهألقىأنهعلمقرونهالقىاذاوالايحل.الساكلعلىالمكيعادق

ترنهمنينبتماواول.يظهرفلايطلبأنهعلمسمنازاوكذلك،ينلصلا

مشيمت.كلتولداالايلأنثىوضحصتواقا-ويجفليصلبللشمسي!رضه

نا!ئبةالحياتوجميعالافاعيرؤوسالقخاعىكيجدالايلاحعليدوربا
وألاسودالافصبدرتهفربماأكلهالريدلأنهوجههوجلدعنقهفيالاصنا.ن

فتبقىبال!ىمنهاينالماويأكلياكلهاوموهض!تفالصياتمنوغيرمعا

قنقطع.انالىعليهمعلقةالاعخاقىمعالرؤوس

فيالباحرالمضيءالعلمىتراثنامناوردناهفيض!منغيضفهذاوبمد

بالعقهمقةيضجشيىغقعلمعنينبىءالمجترةالقراعيةالحيواناتبيةشمجال

فةالمتقوالخبرةالعميقةبالس!ةويترعالدموروكرنم،زلاصعلىا)طاصمعة

المربعلصاؤفاعليناأفاضولف.العادتةوالملاحظةالشجربةعلىالممتمدة

الحضارة،لحوععنفوانفيالمبدعةالملكهيةالانجازاتمذهالافافلالمسلون

فروع:شىفيالعلميالعلريقنهجعلىحوافزلناتكونلعلهاالاسلاميةبيةالعس
.العلوم
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جع:لمراا

حظ.للب"انلحيوا"كتاب-ا

للقزوينى.الموجوداتوغرائبالمخلوقاتعجائبكتاب-2

.لل!ميريالكبرىالحيوانحياة-3

للدمياطي.الخيلكشاب-4

للبخشي.الخيلكتاب-،

حلب.جاسة1981المجترةناتالحيوابيةشان!رو)االسبع-6
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مؤلفانفيالعربيالفرسوصفأممية

العربيةوالبيطرةالغيل

فنصةموفقالدكتور

العالم:فيومكانتكاالعرابالغيلأممية

.(1)"يغاراوغست.الألمانىالكاتبيقول

المركقيحشلالصربىالجوادانللشكمجالابعلابماالقوليعكن"
بهتمتازماكلوان،أصمالةأكثرماومو،المالميةالخيلاجناسأكلبينالاول

والسرعةالتحملعلىرةوالفالاصمملوالدمالجبدةالصفاتاتفيالاخرىالجياد

ومذا،الأص!يلال!ربيالجوادالىبهتينانصا،المتنا!ممقالخارجىوالشكل

."عامبشكلالشرقفيالموجودةتلكوعلىأورباجيارعلىينعلبق

.فتقول"وينتويىث)2(نيلي!"يةالانكليزالكاتبةأما

الدمتحملوزمرةالحا"رالدمتحملزسرة،زمرتينالىتنقسمالجيادان"

بية،المسيرةالجننضبه!نأساسهاساميةكلهاالحارالدمذاتوالجيادالبارد

علىالارضجيادأسرعى"و،وعاطفةووفاءونبلاورشاقةجمالاأكثروهى

واناتفحولالىتعودالمعروفةيةاالأقكليزالثوروبىب)3(سلالةوان.الاطلاق

ومكثوتوال!نشألأنهكذلكصسيولكنه،وأصلهمانسبهمافيشكلاعربية

الذين3الثانىزلر!فتومويلولأكروالاولجيعسوان!لودلا.زسناانكلترافي

الانكليقيبىبالثور،والحيننيلكمخذفظهرانكلشرةالىالعربيةالخيولاستوردوا

."حالياالممروف

كه*ءىفح*!ل!!طحكلحص3!!ه!هالالمانىالكتابمنجزءترجةعن
م!ن7ء4!حع(لها،3ح!ذعفى3!ك!ا!*لكع3*ء*و!ث!ء*"س!س!"!*،

بتاد-الارضروملىلقدريالعالمليةالانسالعلىوفصلهاال!رابالخيلكتاب19من

الاعيل-والتدربالهمراعةقامتعمييةانكليقكلة:+48؟ء!د!ل663ح4بىبثورو
الانيي.
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العربي:الانسانحياةفيالغيلدور

المربعن!4والعسكروالادبيةالاجتعاعيةالحياةفيكبيردورللخيلكان

وفيعابهاوتباموابالخيلالجامليةشراءتفنىمافكثيرا،وبعدهالاسلامقبل

ةوالانسانالخيلبينألا،نسانيةالملاعةتلكعلىواضحدليل3أحدقاله

ويدأبيصكلونمنالمواعلنوأخووجههأمسححولينأخلصته

المقربالدخيلوموانجلتحتىمقرباالعيال!ونوجعلته

:قالافيالكر-43كتاليفيبهاأقسموتعالىسبحانهألتهانحتى

بهفاثرن.صبحااتفالمغب.قدحاياتقالمورضبحا)،(وال!اىيات،)4("

."لكخودلربهالافسانان.جمعابهفوسطن.فقعا

حبهااجتعاحار:ثفيومدحهاأنحيلاالكريمالعربىالرسولأحبوحين

الحسنةطباعهاوجهة،القرسولعنكسنةالشرعجهةجهتينفنالمسلمينعند

بابهفييعلووالبيطرةالغيلعنكتاباشىلالذلكوالوفاءوالذكاءالنبلفي

:قال)نهعنهوردومما.لياوحبهفيها(إصالرسولأحاديثمنلاولا

."كنقوبطونهاعزفالورمافانالخيلباناتعليكم"

أعرافها،القيامةيومالىالخيرنواصميطفيمقصودالخيل":أيضاوقال

متفق،(6)النركينبصهيلهامووجما،نسلهاالتمسوا،بهااتنالجهاو،فيأ!فاءل!ا

.(عليه

:الانصاريمالكبنكمبوقال

أبلق)9(القوانمومحجول)8(ورد(7)مقلصكلللأعداءونعد

مرفقخيراللهانالحربفيلعدوهبىبعلهاالالهأمر

لخيل.ا:تيادلعاا

الحجة.ولابالصهيللشوموتهـدووميالخيلصوت:خمحا

رتقطعتدقأمالانهاعرافها1قعىعننهىاته)عى(الرسولبحديثالمقصود

باخصا!!ا.لهاتوقعلع،الذباببهاتنىءلأنهانابهاافي

اليطن.مننمالقوا:3علويل:مقلعى

نم.1القوعلىالابيغىنو!لاوجودمحجول

.وبياضسرادلوقكانما؟الأبلق
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اليهاتعللمبصنشلةوأصوا)!االخيل!ئيون،!ر-فيالعربكاناغد

اليومالىمنهمأفرارمنةفس!ملاتهوبقيت،الأصم!نعاعرمممنمه.ريغ
ستقن،حانقمعرفةوأثويتهاادوانهامنفيصرفون،والفلوأتلفيافيفيحائلين

طريغةاأخباراالرواةثقاتعنهموورث،طويلوباعراسخهقدمذلكفيولهم

ووصفوماأش!ارممفيذكرماأكثروابالغيلامهموولنمدة.الأسماختستلذما
الميداانتاحلبةفييجارييمولملاحقذلكفييلحقهملمبحيثوصفأدق

الامم.منأمة

حيثذلكعلىدليلاكبروالبيطوبمالحيلباى.فيتر؟و!،التىوالمؤلفات
وأسماءوأسمانهاوعيوبهاومحاسنهاوإوصاد!ابفضلهايتملقماكلمنهاوضسوا

مذهىغ"دو.بهتطيبوماالامراضمنيعتبرماومابرهاوألواأعضا:هاوأسصاء

فىأفيلوعلمالبيعلريالطبلش!ريسمرجماقريبوقتوحتىبقيالكتب
ذلك.علىومثالنا(1أوربا)0

البدربنمحمدبكرلابىوالزرىقةالبيطسةالصناعتينكاملكتاب-

.م0184عامفيفسيةالفرالىترجموالذي،7415صطةالمترفيالمصريالبيطار

بنأحع!ينمحمدزكريالأبىالفلاحةكتابمنالبيطريالجقء-

الاسبانيةالىترجموالذي،الهجريالسادسالقرنعلماءمنالأشبيليالموام

.م1802عام

الظاموية:!لعربيالفرسصنعان

،لاذسانا"فعرت،بهاوغزوهوترحالهبالخيلالمربىارتباص!بحكم

ال!ءاربىضكلهاالىالنظىخلالمنونيلكمجنتهامنالخيلكريموبالفط!ة

فيلملخيلتؤديهاالتيةك!حلاطبيعةمحوتلاؤصاتناسقاالاكثرالشكلومو

فتحضما.،افعلىوصنالاولىالحربآلةمنهاالواحدفاصبح،والسبئالجري

شاسمة.وأراضىواسةبلاراالمسلصونالعرب

الفرسمعيزاتمنوالارماقالتعبوقلةالسريمةالحركةأنولاعتبار

ففمص!اقوةاىوبالتاالحركيةذدرتهايخدمأنالظاهري!ئهـكلهاعلىوجبالعر!ى

بيتفيالمربيةالخيلعمورةالمربالشعر؟اءأحدجمعوقد.منهواستفادتها

واحد:

الحثاثالفلاةفيالقطاووررالصباحضوءقبلأغتديوت

الثلاثعلويلالثلاثؤصيرالثلاثرحيبالثلاثفيبصا

كظبجانظر(10)
+ة3أءة3ع)"لا133ص،ع،!*ح4عذح!ح!ك!شآ!ش2ة"*؟3!س!!ع-5-حطحاح!أ"حطع"5"ع،"

!!،ع691.
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البعلى:إملاتاورحيب،والفرةوالميناللون:الئلاثعافيمنوقصد

والانف(الضلوعوسبعالخاعرتين"،مرأي،الخاصر-؟نلاالضلوعمحتى)

العوزالثلاثوطويل،والرسغالذنبوعسيبالظهرالشلاثوقعر،والثدق
.لرأسووالشعس

الختليحرامأد!بنيعقوببنمحدأل!طينلناصرتخليلايليوفيما
.والبيعلرة)21(الفروسيةكتابهفي(11هـ)226سنحةااضوفي

،الجوفمتسع،الخفسضديد،صحيحاطويلاه!نعيكونأنيجب"

الاخرىالصةاتبصرافقةالاالصفاتمذهمنواحدة،حتصولا،النف!ومخرج

علالاذانفسهمنينتفعلمالصفاتبقيةفيهتتمولم4نفاضتداذالاؤ"وذلك

وكذلكبالجريلهأروحفهوريقهيكثرحتىاللسانصاوثلكذلل!الجريعليه

والأنفنفسهسخرجوضاقمجنةالفرسفيكانالمذبحعن!عرفتاذاالعخق
.،منخريهفتحةتضيقفعلسبهكاناقا

أكدلذلكوالحوافروالمفاصلالقوائمبهافتقومذاتهابحدالحركةاما

اختيارضرورةعلىالبيعلرة)41(كتابهفيالاحخف)31(بنالحمم!نبنأحصد

(16)والملحكالشقاق)،1(!!ورتعديالتيالعيوبمنالرجلينسليمالفحل

.(81)لنفخاو(71)يحلتساو

قاصيةصلبةتكونأنيجبالحوافرأدطالخيليحقامأبيابنذكركذلك

.والعخورالارضعلىءىل!ولاكشرءمنتتشقئلاحتىلينةليست

للنتاجالممدةالخيلصفةلهاالبيطارالبدرابنوقال

اسحق.بنحنينبنلامهمحقمماصراكان

الطامرية.الم!ةنسخةب20ورقةوالبيعلرةالفروسيةمخعلومحلة

.الهجريالخاسىالقرنمنربهما

غر(مخعلو!لة)النالتاحمدمكبةب86ورقةالبيطرة1كتابمختصر

الحافر.فوقالاضقسمنعلقةعيوبمن:الضقاق

المراقيب.عيوبمنالملح

الظهر.عيوبمنالتشريح

اقيب.س!لاعبربمنالنفخ
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،(12)تليها،(02حلاليمها)،(91)1!كبكرللتتاجسللؤأورأبأنقيلد!ؤ"

لأعراضاهمقلأن،(42)رموحالاو،ولاعلموحا)32(،(2لاحموج!)2مبهاسر
عاهةبهوكانتأعميلاا/لفحلكاناذاأماالأبناءفتعديالآباءفيتكون

)المستحبةالظامريةالصفاتن!و!تفىلامذهفانوالحور،كالجرد)52(

وعرضالخدينلحموقلة،المينبحون!وءدم،فش2"اودتة،اجبهةاعرضآيضا
الرجلينوميل،إلقضيبوقعرالمتنوملاسةالحاركآسفلوامثراف،الكتفين

الخافر.وعرضاليدينوتحنبالوء،ى

نثى:الأكراللىيخالفماوصف

الا،السواءعلىوالأنشى!4الذفيتوفرمايجباد،بقةالصفاتجميع

بر!لإ3!دانيوالطباعوالأخلاقا)ظامريالشكلفيالصضاتبعضهناكأن

؟لاصتيلادوظيفةفينكرتم!صةلاعتبارلماتالذكر-نالأفثىفيهاتختلفأنيجب

حزامإىألابنتحليلايليوفيما،عليهاالعرب19ؤلفينممظماتفقوقد

:الختلي)62(

العقمطبفالسخةلأنانكراكسصنسيخةالانثىتكونلاأنيجب"

والخدودواكفة،المنقأسفلالقلادةح%ومومىاللهنسةلحمةقلةذلكومن

ذلكلأنوكمبهارجليهابينماوقربالظهرمناءاوتالحشاوفكمروالقواثم

امجاناوقصر،المشيكشرةفىالحوافررقةوميللحغااحتعالا؟كثريجملها

ةضعفوفي)كوركهالقعرعجانهااتسعلولأنهالجسممؤخرةوموقج!لاو
الذكسيفعلكاوينبسطيتعقطلاللذكروئباخعرمايكونن1و،الأرجل

."عنهاينثنيوبغترمالاحتىالجماعأثخا*

وقلةفالمطعلىوالقيامالوقوفكثرةإلانثىمنمستحبواما!لبا!ا

ثماعتامثلةمنالمؤلفونأوردومعاالحركةوكشرة،الرفودأو،(27)الربوض

بمبينهم

الخيل.منالقوانمضديدة(

سؤاما.ماعلىلهسمدمالمي:محلل!سه(

الصنق.علويلة-تليعها(

ومتاكسة.صماندة؟جصرح(

العليع.حادةةمحلوح(

عضانة.:موحر(ا

.الخل!ةالقانمةعرفربيمزمنالنها!:جرد(

ركمالفاتحمكتمةلسخةوالفروصيةالخيلم!طوعلة(

ا!قاس!.حعىةبمالربوص(
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."عمهولاأوقواماوانثىنوامافرساهـيعني

الاعتلاف.قليلالرقودكثنالطبعمادىءيكونأنفيجبألذكرالفرساما

المربكانتحيث،واندفاعتهايالجسفيالنفرالانثىفيبستحبكما

)ثخاءالتبولعلىأفرةالهاالانثىلأنالحربفيذكورماكلالخيلاناثتفضل

فعله.الذكريستطيعلا،دوهذاتوقنسدونألعدو

العربيةةألخيلالوان

فهي:نهاالوااما

العربالىا!واناحبومو،البنيالىالمائلالأحمرومو:اكميتا-ا

.وحوافرهجلدهوصلابةظهرهبقوةالكميتالفرسويتصف

أحص.وكيتمدمىكعيتدرجتانو"للكميص

وعرفه.ذت،يصفرحتىكذللثيسعىولا:الصفرة-م

.السوادالىالضاربةالخضرةومي:الحوة-3

كانتدالبساشتدفاذاللاصفرمائلةوردةالربيعفيتكون:،الوردة-4

.مضبرةوردةنتكاقلكبعدكانفاذا،حراءوررة

.البياضليموالبرلش:الابىش-5

أخر.لونمنوأخرىبيضاءبقعةنمصخيهتكونن"أ:الانمر-6

.ه!سجفيشأماوشاصةفيهتكونان:الأشيم-7

.البرشفوقنكتبهالذي:المدش-8

لونه.ساشتخالفبقعجسدهفيتكونالذي:الأبقع-9

مناىاأسودأا!تدوفمهوجهةيكونالذي:الالوانقليلةالآدغم-10

.جسدهسائر

الخاصرةيلي!االداخلمنفخذيهاصهمولابيضتافيا:المغرب-11
.والاخفاروالمحاجر

.غبرةتخلعلهالتيا:الملخضرة-1م
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.مغبرةسنهاقكونالتيالحمرة:،الشقسة-13

.السوادشدةومى:الدممة-14

لونه.فيصولمسوادهيشتدلمالذيومروالأكهب:الكهبة-15

خلاله.منالسراديصدعهالبياضلونةالشهبة-16

.السوادبتقارالتىةالحصريدثبر9الأصد1-؟7

كاقوما،الخيلفيالبمشجميعلونساشيخالفلونكلفهيالشيهوأما

!نهميات(المربسمىوتدكاالمصلصتأواليهيم!سىالثميهمنخ!لياالخيل!ن

وانششارما.مواض!هابعسبخيلهم

:الظاهرةا،لغيلعيون

غرضهامنوتظلالدابةحركةفيتؤشالتيوالمللالعيونجيعوتثصل

والتعب:ألارماقلهاونسببوالسرعةالجريفي

لتصب.ابمداعالقراأعصابانتفاخ:ألانششمار-1

الخافر.علره9فيورم:الدخس-2

الرجل.رسغفيعظىفمو:العرن-3

الدلأابة.وارصاغعرقوبفيلينورمبمالنفخ-4

الوفليف.الىارتفعوربماالدابةأرساغفيورمةا)ضقاق-5

ابة.ا!لاعرقوبفيعنلصينمو:الجرد-6

.حافرهيقلبحتىعروقهفيجففالرسغيأخذىاء:نال!رسلا-7

الاخرىاليدمنعجايتهعرضبحافرهالفرصيهمصك)ن؟الارقهاش-8

.الفرسوظيففيضخوص:ا!لششى-9

الحافر.تثقق:النملة-01

261-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحافر.فوقالاشعسمنعلقةيصيبداء:الملح-11

.تركاقاويرولمسحاذايتخفسلدابةخ!رفيورم:الظره-12

الدابة.منهتعمقئمالقوفيداءةإلخلاعا-13

يبسها.يسببالقوائمفيء/د:القفامى-14

معلص.رىلاصواطضاخصةوركيهاحدىنتكااقاألفرعى:الأخرق-51

.لفرسانلهرلتواءا:اللوى-61

لركبتين.،احدىغلند:لقمعا-71

الدابة.عباسترخاء:الحلل-18

الكعب.ورخاوةالفرسفيالخساعرقامساح:"الحكل-19

خيلهم:علىمالعوبحالهطكيف

امتدادوعلىأجيالعدةخلالتوالدهاعتصرانالمميقالظامريال!ضكلان

ماالنوعمذفماالهجنةمنخالثمينوراثيمكخونعلىيدلفهوقرونعدة

باختيارممالعرباليهتوصلماوهذالهمثيللاعرقيصناءالىي!ؤي
الاصيل2الكرثاخشيارعلىفحثواوالاسشيلأدللنتاجالمع!ةوحجورمملفحولهم

منأففلوى!"أمكا!*الأصيلةبيةالعسللخيلكاتكما.الهجينمنوتخوفوا

عةوصحفة!نالاولى"تب!لماوذلكرالصروبوأتالغزفيالاخرىا"لخيول!كافة

ما.ظهريمتاىالذيللجامدوبىكةئ!يونثاطو

وعربخبريومالهبنمبن)عى(أ)سسولأنعنهه!لارفيمكحولفعن

كانتاقاصهمانوالفرسسهمللرحلالضنائمتوزيعفيالأسهموجعلالمرب

مجخة.كانتاناواحدوسهمعوبية

:يقولعنهالقرضيالخطاببنعمرالىكتبأنهالاشعريموسىأبيوءن

لاالمؤبنمير1يرىما(مدكا)8عرافاخيلابالعساقوجدناانا"

وأحداسهمالهفاجولمنهاالمتاققاربفماالبرانينتلك":اليهفكشب"سهامه

."قلكسوكاماوألغ

االفصبر.الظهرعربفوموارب!جمع(28)
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والفلاحةالجىأعمالفيخبلهاتمسشخدمتكنلمالمربانالمعروفومن

والكمائنبالاغا،رةاشتهروابل،العربيةيىةالجق!ثبهفيا!اضيهملطبيعةفظرا

تستخ!مكانتالتيفالخيلبيةالعسالجزيىة!ئمبهشمال!اأما،الجاهليةفي

والسبق،الجريفيالحركةبعليثةا)ثكلغليظةخيلهىالزراعيةللاعمال

الخ،....والرومياتوالارمنياتكالبراتينمختلفةألهساءالعىبسماما

اداومقرفاعربيةأمهكانتانامجيخاس!وهفقدالاثنينبينالمولدالنوعأما

الفسسأفهعلىلعتيئمالفرسلفغ!استخ!امشاعحتى.عربياأبوهكان

النسب.الممروفالاصيلالكريمال!ربي

صميئةصهـفةو9مجنةأيةبيةالعسألخيلالىيدخلن9منبر!لاوخشي

الصسانيرسولبنعلييقول،ب!امعروفةغيرواناثفحولمعبتزاوجها
الفرسفانمنهاالفحوليختاركعا"بر(29)البيطرة!عرفةفيا"لتذكرةكتابفي

."والالثىالفحلمنالاج!اتفيقديماكانلئيمعرقفيهادسربما

جيلكلافيتضلهرلا،هجينهةمرتدةسجئةصفاتمنوافحةخشيةمذاوفي

.الآباءأوالأمهاتمنأنسابهصا!انلامرةلكنهافلاموة

:(30)الكبرىالحيوانحياةكتابفيالدميريويقول

كريمة.كلالامذافلاماءهيحصنلأنهحصانا!سيانماالحصانان"
."أمهأوأختهعلىأونزافلاماءهثحصئلأو"أيغاوقيل

السيئةالصفاتوذويالاقار!تزويجعنابتعدواالمربأننرىهناومن

.الاخرىالخيلعروقفيوجودهيندرعرقيصضاءالىفوصلوا

النمبكريمةانمىفرسحدمم9لدىكاناذاأنهأيمغاعن!يذكرومصا

الىكلميؤديمايشمرأنوبونالمسبكريمغيرفحلعليهاينقوأنوخش

منفحلأييمنعحتىالفضةمنبخيوطفرجهايخيطعاحبهاكانففحملها

التخريص.العمليةمذهوتسصىبخسلهاروالاضر)1تلقيحها

منحملهاثبتاذاالحجورلاجهاضعلرقابيةالعسالبيطرةكتبنيذكركما

أجوافهالتنقيةالمسهلاتوتععلىيعالجنلكبعدالرحموكان،!سيءفحل

جسمها.منالسىءالحملآثارمنوالتخلص

.رغكوبرلى"!مب31ورقةاليعلرةمعرفةفيالتذكرةمضطوعلة(29)

.248عى1جالدسيريالدينلكالالكبرىالعيوانحياةكتاب!30)
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البدرابنذكرماكافكانتمواصفاتهابحسبأنسابهاقسمواكعا

ميةفساب1ع!ثرة(31)الصناعتينكاملكتابفيالبيعلار

وموواليمني،أيمنهاومووالنج!ي،أ!ثرفهاوموا)حجازيأولها"

أخشنها،موووالبرقى،أحسنهاموويريوالجن،نهاألوموووال!ئماميهااعمبس

أنسلهاومووالمخسبىأصلهاومووالخفاجيأفرمها)23(ومووالمصري
."أفشلهاومووالافرنجي

أمسهاكبيرةبواباتعبرأورباالىالعربيةالحضا،رةانشقلتأنوبمد

ففيإخيلاورشاقةبجمالالامشمامالايطاليون1بدوالتجارةالصليبيةالحروب

المقاطعسبعضيضمالخيلتشريحعنكشاباروينىكارلوآلفم1،98عام

باترافعامالفحواليبعدأوربافيبيعلريأئرأممامذاوكان،أسراضها

لتشريحأطلسادافينشيليوناردوالفنانصورغ،قاتهاالغربيةالمصاثر

.والانسانالخيل

عمفاتهاعلىوثنا*تقديىمنالعربيةالخيلاليهاوعملتالتيالختيجةوما

بهاقاممتواعحلهجهودحصيلةالاوحضارتخالتاريخناالمنصفينالفربينقبلمن

تخاسلهاورعايةتزويجهاوحسنلخيلهمالمثلىأصفاتأاختيارفيالمربأجدادنا

قرونعبووالسبقوالمناورةالسرعةفماالخيولمذه!لبيعةمعيتخاسبيما

بها.مفسالىمشرقهامنبيةالمسالارضدا!تماوعلىمتلاحقةجيال1و،يلةعلو

ورلهههوالزردتهالبمعلرةالصناعمننكاملمخطوطه(21)

واخفها.نض!لها1:افرمها(32)

-،26-
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البعث:مراجع

الربية:المعلبومات-ا

ه"،8صنةالمتوفيلسىالاتللفريالنحوياساعيلينعليالحسنابو،سيدهابن

هـ.1218العامرة-اولىعلبعه-!السادسالبننء(المخصعى)

ريت،مليونررا

.م1971دا!فب(العالميلالانسابعلىوفنلهاالعرابالخيل)

.هـ،0981صنةالمتوفيد!حم،العلبيالنجفىإ

.(،لجيادبالصافناتستلقنيصاالمدادرشصات)

.م1930!ح-علباخاغبرامحمددع!بعهصححه

خلف.ساسي،فةحار

.م1967القامرة-جزءانبمئةالعرالفدارمخطرعلاتفهرس)

الحل(قتلهـ)70،صتهفىالمسخلفينا&منصفالعافظالاسام.الدمما!لى
.م1920حلص-!لباخرافمحدوعسهعبعه

الدين.كمال.الدمبري

هـ1274القامرة(الكيرىالحيوانحياة)

ميمابىا0نبوح

.م9591ةىالقا،5-3ج(العربيةالمحطوطاتمصهدنيررةالمصالخعلوصلاتهمرس)

الومابعبدبنحمد1الديننمهاب.يىيالنو

.م1933القامرة-(الادبفعونفيلاربنهاية)

العربية:المخطوطات-2

المترفيا!حئبنيمقوبيوسفابيبنمحصدبنني!لاناصر:الخيلىحقامبي1ابن-

غرا!مقاؤصولالفاتحسكنبة-ورقة135-(والفروسميةالخيولكشابهـ)226بحنة

-،21-.
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نامحر.الخيليحزامأبيابن

رو124-(والبيطرةالفروسية

أبو.المصريالبيطارالبدرابن

والزرداليطرةخامتينالسكامل)

ض،اى!ع.،الغسانيالرسهمولابن

ينيعئوب!وسفأييبنءليالدين

.،3رىط!ديالظاهـىلهههب!ملالمحه

.7415سمةالمتوفيمحرسكر

كتاب)اسحئ

(14فرغالمكىالحرممكتبة-ورقة19،(قة

سنةالمتوفيعسالمخصكوربنيرلهفالمظفرداودبنيد

773ف1/1؟،آرقمبىليكومكتبة-ورقة9لأ(ابطرة!عرفةليالتذكرةكتاب)

5216صتةالمتوياالملكعبد.الألباملىالاعسى!بقرابن-

.3641رالظام!يةاحمبةورقة19(الخيلكتاب)

الاجنبية:المطبوعات-3

-،*!ع*.!!،ل!!

!!كعهووح!ذء،!فىه!ك!ء4،س!،"ال"،!حد،الأح3ح!ع3آءعا!أ"كلأ4ووقء*83

!ء*ول!محاحمول"3!).

!اه!كع!،973.

"يح!،ءأمحىآ،؟!كول!ح4حهـ)7!ةح،*ح*ع4ع!نيلأعكأأ.

ء!!4لا،*ةط!س+ء!ل،ء!لك!،936.
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!!أبما!ا
يمةلهبضضك1لعلو3ا

هـ!!ح!يصهيث!*مهقه!
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العربعندالابارعلمفيالأرب0نهاية

كاكلوليدمععددكتور

اصحابالجافةالمخاطقشعوبقبلمنخاصةتدسيةمكافةالآباراحتلت
الهنودوبخى،)*لهةاليونانيونوكرسها،الوثخيونفصبدماالحضارات

جوامعهم.عليهاالمسلمونقام9و،معابدممبجوارما

بلدأنأغلبفيوالشربالريلمياهالرئيسيالمعدرالتئاوماالآباركانت

اللاتينية.وامريكاأورباوجنوبأفريقياوشمالوالاوسعدالاقعسالشرق

لاستخراجفبعضها،أغراضهاتعددتو،ماأساؤاخشلفتو،ألهثمكالهاتنوعت

قين!يق،الامعلارمياهلتخنسنامكلتخدمالآخربعنمهاأنحينفيالجوفيةالمياه

القاهرةفي!ئيدالذيالسلامعليهيوتالنبيكجبعاسوديالاولشكلينالاولى

والقناة،اقو،المسوافغانستانيرانافييزكالكهرأفقيوالثانيم.ق0370عام

الابارقفوقاتضحولقد.ال!ربيةالجزيرةشبهفيوالنلجوالاردنسوريةفي

بسببونلكالجافةالمناطقفيوالحديثةالفيصةالاساليبسنغيرماعلىالافقمة

الجبالحافةعلىتمتدالتىالمدنوتعتبرالرمليةالكثبانوزحفالتبخرارتفاع

التقخيةمذهاستخدمتاستقرارمواقعابكرقز)وينالىطهرانمنالجنوبية

.الميلادتبلالثاقىالالفأواخرنيبالماءللاورادكوصيلةالهيد.روليكية

بتانيرقواعدماالىاتالمنحدراأعاليمنالماءيجريالابارمنالشكلمذافي

رنعوسيلةالىحاجةدونالارافيسعلحكلالتقائهعندالماءويخرجالجاذبية

العر*الانباطالمياهمهندسوكرعففالثانيةفيأما.الربو.أالحقولي!ل

ت!عىصخريةابارفيينهاوتخقالامطارمياهترضيدفي.مق030-400عام
ا،لتجميع.أبارأوبالصهاريج

الانباطخبرةمنم(005)نعليونوالميقوالاغريقالروماناصتفاىلف

تلكليالفنوحاتبعدالعربوأح!ث.الكثيرالشيءاليهاوأضافو،1والكنعافيين

امرخ!الحاصببنمحمدبكرأبوفشرحالابارهندسةفيملحوفلاتطوراالمخاعلق

ومباشرءوعممانتهاالانفاقحفركيفيةالخفيةالمياهأنباطكتابهفيم16،1عام

حكلامسحهنااينوصخف،(الهيدرولوجيا)المياهخيمائصبعلمالمختصةالامور

بنععسأبوو(ضمافالجوفيةالمياهنواع9وحركةالشفاءموسوعتهفي1037
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منونوعيتهاالجوفيةالمياهعلىألاسشدلالالمقنعكتابهفي1لا.3عامالحجاج
كتابهفي1283عامالققويخيمحموربنزكريااورىواقدالطبيعيةالنباتات

شامدةعايخهوماالجوفيةبالمياهيتعلقساالموجوداتئبوغراالمخلوقاتعجائب

العربيةالدولةانحاءمختلففيالابارعنوالرحالةالرواةمن!سعهأو
الاسلاسية.

علىءيرهمع(1980)الساقيةصاحبسليمأبوابراميممحدويتفق

العوديالثىاكتشفأوحفرمنول1ووزمانمكانتحديدعلىالقدرةعدم

لامةلأخبارالجامعالغمةعاحم!فكرة(1983)ورفاقهامينيىفضوكما

العملام.عليهداودبنطمليمانالنبي.!عفيالينبواسطةالافقيةالآبا"رتشييدفي

ق!طاحدثاستخدامالىاليدويالحفرمنالمياها!شخراجتحولأخيرا
صناعةفكشفت،الافرنسيينقبل!نم1800عامبأتالتىالاليالحفر

الثرقبةالمنطقةنيللماءحاضنةطبقات!ممبحوجودالىالابارعنالتنقيب

ءلىالهبدرو)وجيةالابحاثرلتكايباتقس!ترالفعمقعلىالصربيةيرةللجق

.الكبرىالصحراءفياملجوفيةللمياهةج،!رينيةتخزأحواضسبعةوجود

1-المقلعة:

أنباطفىموسوعففيم1016الكرخىا)حابمحعدبنبكرأبويقول

افباطمنمخفعةوكئرفائدةءظمعمناعةأعرففلستوبعد."الخفيةالمياه

أملها.وحياةالارضععارةبهاالتيالخفيةالمياه

الىاضافةالمحدودالعلبيعىينالتخقالىعاندالجوفيةالمياهفقصخطران

تحميللاعادةالجهديحثالاستعمالفرطفانولذلك،ا"لقليلةينالتخنسعة

بطريقةسيفقدالذيالفائضالماءان.طحيةالمصبالمياهالجوفيةالمياهمستودعات

نحوالمتسربالماءفيالحالموكماالارضألىويدخليتحولتدباخرىو1

والماءاصارتاو!ياهالشتاءفصلفيالسيولتدفقان.الجوفيةالمستودعات

المستودعاتتهافيالما*تحعيللاعادةجديبثمكلايضايستعملأنممكنالصخاعي

يتطلبمنهالافادةالممكنالماءهذاواستعمالالكاملالحفاف!ان.المائية

واحد.بآنالتخزينفيوص!ولةوالجوفيةالسعلحيةللمياهاستعالا

دمتزاثسكانىفكلغطوتحتمتنايدجفافتحتشزحالعربيةفالمنطقة

يتطلباستصرأريتهاعلىالحفالم!معالجوفيةالمياهمنالمشلىألاستفادةوانأيضا

المخلفاتوباستمعالالسدووباستخدامالسطحمةالمياهش!ئميدكفاءةرفع

بالماءغعرمامدةمنتطيلبحيثالتربة!!لحتكيفالتىوالاعهـثابالعضوية

الراشح.الماءفسبةورفع
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الياهانباطفيالعربدورعلىالضوءالقاءاسةالدرامذهفيوأحاول

حديئا.الجوفيالماءعنالتحريتقنيةوتطورقديماالجوفية

وأنواعها:الأبارأشكال-2

الرمالوحركيةالمناخنوعيةحسببيةالعسالمنطقةليالبئرشكلأختلفت

بالتبخ!،نقدأالضياعمنالجوفيةأوالمطروحمةالمائيةالثروةكلحفافلاوفيلك

رئيسيين:شكليننمينأنيمكنومنا،احفةالزابالرمالردما)و

أفقي.-أ

./عامودي-ب

قواعدماالىالمنحدراتأعالىمنالجوفيالماءنقليتم:الاولكلالمفففي

ممرفةبعدالريفيالتقنيةمذهاصتخدامانتشرولقد،الرىفيلاستخداور

مختلفة:مترايفاتتحتالاسلامبواكيرمنذجيدةمعرفةبهاالمرب

.(نهغا،كاريز)،يزكهر،كظامة،فلح،غيل،قناة

والمكسيكتشيليالىشرتاوالصينوافغافستانايىانمن:مناطقعدةفي
،الحجاز،العراق:أممهاالعربيةالمنطقةمنعديدةبقاعاوعرفتهاكما،غربا

تستخدمبينما،عانفيالاستعمالقي!تزالولا.وعصان،البحرثن،اليمن

وانجفمائهاالأنالبحرثنفيامهاا!شخداوانم!ام،حاليااليمنفيأقلفحوعلى

قائمة.فيهاقخاةجالقنواتبقيت

الاسلامقبلأيقديماحفرتالتىالافقيةالانفاقالقنواتبهذهونمخي

مذاأنيبدوولكن،سفيانأبيبنمماويةعهدابانبهاالامتمامادزاولق!

حفرمابأمرامتمفترةوبعدالامويةالخلافةنهاي!يف،اللء،فتقدالاهتام
الحجارعلىاكالاشسيطرأنالىالامتامنويثمالمباسيونوعميانتها

أمعلوماثمواحدأننيالحجاجوسقياالريلتخدمالقنواتتلكبشأنفامتموا

أيامحتىالمياه!وفيرفيالاستمرارعلىقدرتهابدى"القنواتكفاءةوتقا!س

تعوداز،القنواتمذهحياةطولالقيا!سلذلكويضاف،المياهترةأوالمحل

.الاسلامقبلالفرسالاخمينينعهدالىالقنواتبمض

عواميدلهئمكلعلىكانتالقديمةفارسبلاد()إكاريز!*،اغاناتان

باتجاهدرجةاعلىالىىمندسبشكالوتحفر(1)رقملهثكلالارضسعلحمنأ!بت

ويمتداتفريغكقناةيستخدمأفقىأساصاموالذيوالخفق.الجوفيا"اءمخقن

100كلعاموديةبئروتحفرالجوفيةالمياهمنبعحتىميل30أو20لأحيافا

منهالفيحيث،النفقالىتصلحتى،الممقعلىذلكويتوقفقدم1000أو

ين.للحفارعامكمدخلويشكل،والغذأءأءالهومنهيؤمنو،الشراب
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الانبادالىالابارمنانتقلتتالغاناتحفارواأضلهرهاالتىالمحارةان

تفوقهااتضحولف،خارقةبالحقيقةمىمؤلاءاليهاوصلالتيالدقةوأن

يل،!لاالتبخرحيثالحارةالمناطقفيالمياهنقلفيالحديتةالاصاليبعلى
سشساعدىالانهفاقمندسط4!1(ردوار،حفة1الزاالرماللكثبانوالتعرض

تشييدمابانحالياالانفاقفيالعاملينبمضرؤوسفيالساتالاعتقادازالة

حيث(1983،أمين)إلسلامعليهسليمانالنبيعه!فيالجنبواسعلةكأقد

هوالسلامعليهداودبنسليماررأنالامةأحبارلا.كثفالغمةصماحب1كمار

.أيامعشرةفيفلجماالآتعشرةبممانأقامالذي

عنينزعاأن1978بشرسرن،1977ويلكنسونمنكلحاولولقد

،الأفلاجخصماقيمع!اريةوقدرة،افشائيةترعةأيةالبلادوسكانبالمس

التيا،دنأنيعتفاذ.مقالشانيالالفلأواخريرجعفارسيأعملهاوان

مواقعابكرل!متقر،وينبحرالطهرانمنالمصتدةالجبالحافةطولعلىامتدت

.بالماءالامدادكو!هميلةالتقنيةمذهاستخدمتاستقرار

ففي،الحجازأرضفيالتقنيةمذهاننشارثؤكدماالحدبفيوردولقد

بعضا.بعضهاأبؤريمدثلاثمنأغتسليعائثةيا:السلامعليهالر!ممولقول

ابوقال.خفيهعلىو!سحضهافتوضأتوم(قناة)كظامةأتىوانه

:فقالو)الحجاراملمنالعلموأمل(كظامة)عنهاالاعممميسألت:عبيدة

-وديبقناةبئرينكلبينمايخرقثمبينهاماويباعدتحفرمتناسقةابارمي

عفءيخرج3ةجارثميا!افتجتمعالارضتحتتليهاالتيالاالاولىمنالماء

.الارضوجهكلفشسيحمنشاما

نوميهط:فيهانميزأنيمكن:الثانيالشكلفياما

نحوهششجدمابعد(الامعا!ر)السطحيةالمياهينتخقفييستخ!م:الاول

العلرقأروعالاسدموبمد!لالعربالمؤدصونعلورلف،ضياعهـا!نبلا

الجافةونصفالجافةالمناعلقفيوذلكتجيعآباروفيالامعلا،رمياهلتخزين

وفلسطينتالاردنفيخاصوبمضكلالجاريةالعلبيعيةالانهارمنالخالية
ة؟ا!وفي،.مق600في(الا!بحاط)العربيةالاعولناتالجماعاتعرفت

وأتخذواع!بممتحضرمجتمعالىالجماعاتمذهتحولت،.مقالثانينالقس

لهم.عاصمةالبتراءمن

المياها!مصتنبام!نيوبىعوا،والبسكافاتالخقيمشي!ألهئمهرمنوكانوا

مستعليلا،شكلااتخذتالنبطيةالصهاريجكافةانملاحعلتهتجدروما،الجوفية
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كيلووحتىالامشارمنمئاتبضععلولهمايبلغقنواتقبلمنبالماءوزودت

يتسربفلاالكتيمالصخريالتركيبؤأتالموافمعالانباطاختارومنا،مترين

لهثيئا.المائىالمخزونمن

فيتقنيتهمفانالفخاروعمناعةال!مارةفنفيعلويلباعلهمكانولئن

حتىأ"حدفيهيسبقهملمخلاقخيالعلىىليلوتوزيعهوايصالهالماءجمع

العوامركانفانيا،الانباطخبرةمنكيراالروماناصتفادولقد،الرومان

ابالمقمخعلقةسكانفانالعربيالمشرقيخماالانباطورثةمن(فلبىأبوأمارة)

العرلى.المضربلهاالعوامرورثةمنائرالجقأصحراءفي

مختلفة.للماءرفعبعلرقالاعلىالىلفم!الامنالجوفيالماءنقلقي:افمائي

قليلة،أقدااموبقطرقدم،.منأقلالععققليلةكانتالمحفورةالآباران

وبجافب،ثلاثأوأز(واجامقرونةأاومفردةبدلاءمنهاالماءيستخرج

علىالصخاعاتتطورساعدولقد،الدلومنالماءفيهيفرغحوضالبئر

سوريةفيالخوعمذاوانتشرالدلاءبوالهعلةالماءلرفعالخشبيةبالبكرةالاست!انة

عامشيدلذي2االسلامعليهيوصفالنبيجبويعتبر،وتونسومعرولبنان

اليزاولا،العموديةالابارتاريخعنعرفماأقدممنالقامرةفي.مق3700

الانواعاكثرمنالعموريالبئريعتبرالاستعمالقيدالسلامعليهيو!ممفجب

والمدينة،مكةبينبدروبئر،ليبيافيكنودكبئرالعربيةالمنعلقةفيانتشارا

فيالنوعاا!مآباروتختلف.(قرية)حبفيالكلبوبشسمكةفيزمزموبفر

المنزليةالحاجاتلتأمينميامهتكفيبحيثالقصلرصغيرالم!ققليلبئر!نالحجم

المرافقيخدمبحيتالقطركبيرقوم(2000-1000)العصقوأسعبئرالى

باليدعادةيحفسونهاكانواالماضىفيالصناعيةوالحاجاتوالزرأعةالصامة

المتبعةميالطريقةمذهالتقالاالعربيةالمنطقةمصار1منكثيروقياليوموحتى

المفيدةالامكانياتتشؤافىوعخدماوالزفبيلباليدالبئرقلبمنالموادوشفع

البئرلجدراننار!جلاتبملينالطيوانالمملقةالقواديس9اوبالدلاءالموادترفع

ويمكن،التماسكضعيفةالرسوبيةالتوضعاتفيالمحفورةالابارحالةفييجري

الماءوغزارةنار!جلا!لىحسبمختلفةبمترادفاتال!اموديالبئرعنيسبرأن

.المذاقو!لمم،العمقومقدار

ذلك:وفقبعضهانلىكوأنويمكن

:نار!جلاطي-أ

تطولمبئر..ا/لجب

يصةفبئرومي،بالحجارةتطوىأنقبلبشر..القليب

المربعنديئروكل،بالحجا؟رةمطويةبنس..الرس

الثاسنالمؤترأ!حاث-273-
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النابفة:قولومنه،رس

الرطاسا"يحفرونتنابلة"

كمرةماؤهاينقطعفلاةر،بحفيتحفربئر..السميف

:الماءغزارة-ب

لاأمماءأفيهايدريلابئر..الظنون

مائهاكشسنزحبئر..النقح1

وسعلهافيواجتمعطؤماقلبئر..مكوك

الماءةكننبئر..الجموم

العمق:-"

باليدينقعالقعرقريبةبئر..النزوع

البكرةعلىباليدينامدافيهايستقىبئر..المستوح

القعرعميقةبئر..الطوال

الم!اقا:-د

عذبةمياهت؟نبئر..القراح

مالحةمياهنياتبئر..الملاح

المذاقمرةمياهظاتبئر..المجة

وتصنيفها:الجوقيةالمياهعنالتعريطرق-3

ول1/دجمنومجاريهاالمياهباصلالعلميبالتفكيرالعربالملماءامتملقد1
اللازمة.المياهلتوفيرالقنواتو!ئمئالآباربحفرالزراعيةواستععالاتهاوأنهار

أفواع(م1037)الشفاءسوسوعةمنالشانيالجقءفيسيناابنيبين
ومنهاا!سيالةالعيونمياهسنهاالارضمنالمنبعئةلمالمياهانهـفنقولالجوفيةالمياه

."التقمياهومنها،القنىمياهومنها!الآبارمياهوصخهاالراكدةلعيونمياه
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:فيقولالجوفيةالمياهنواع9مننوعكلسيناابنويوضح

المحقونالماء)كثيرةأبخرةمنتنبعثفانهاالسيالةالميونمياهفأما"

انفجارها،بقوةضر/الاتفجر،المادةكثيرة،الاندفاعقوية(الارضداخل

."نعلمهماعلىمواىمامسشبقةتفيضالتقلاثم

نأقوتهامنبلغبخرة9منحديثمياهفانهالراكدةاالعيونمياهوأما!

تاليهايطرداتمادتهاوكثرةقوتهامنيبلغلملكن،الارضوجهالىاندفت

."ويسحبهويدفعهعلرداسابقها

بالعناعةوبروزمافلهورمافيممانةفانها،والقنىالآبا(رمياهواما"

المسافة)هاتعرت،وتبرزالارضتشقأننىالقوةناقعةكانتلمالانهاوذلك

،البخاراتمستقرالىالحفريخلصحتىالمتراكمابالتسثقلوجههاعنفأزيل

ولممميلمنهالهيجعللمفما،ركةبأدنىاليهتندفعمنفذاتصادففحينئذ

ا)حرارةبقيتك!ريتيةموضمهاكانتفان،ذلكضدالصسصفيالامريفيفوا

نسيمصابها1فاندمنيةرعلمةمادةومي2الكبريتيةالمادةبسببدائمةمنها

شابهماألاوماحااوشباأونفعلاأوقيرااوزئبقافصارتججمدتالجوبىيالهواء

.،الخ...نهامكاشفيير،بقا!اترمأباختلافبسببفيلك

:فيقولألماءعلىألاستدلال0كيفية0371المقنعكنابهفيحجاجبناويذكر

فانالموفوعالىيننلرأنوكشرتوكلتهبهوقىالماءبع!علىبهيسندلفمما"

برةوكزالثورولسانالصشيروالعوصجوالحاضوالسمدقالعلب:فيهيثبتكان

انماىبعضطاوكلهالحشيشمذاكانحيثفانهالملوكو،اكليلوالبابونجالبئر

باطننيالماءكثرةعلىدليلفهوملتفاخصباوورقة،كثيراغضاقويا،نباته

."الموفعذلكفيالماءقربيكونوتنمعهغضارتهقدروعلى،الارض

كتابهمنالاولالبابفيأاوردالدمنهوريالمنعمعبدبنأحمدأنحينفي

ماءلاوالتيماءأرضهافيألتىالامكنةتعريف،المياها!شنباطفيالحياةعين

،بعيدةساؤماوالتىالارفىالسطحمنقريبماؤماالتيبينميقوقدفيها

،الماءمنبالقربالايظهرلاتباتبوجودالجبالفيالماءوجودعلىفاسشدل

وثلتهالندىةر!كووآخرهالخهارأولفيخصموعماظامرماعلىالندىوبظهور

وما.بئر!ويمدهما-تمناليه،وبصدهوقربوقلتهالماءحسبعلى
قنا.فهونلكلهجمل

وليسكثيرةمادةلهاتبخار،1منيشولدواتا،المياهردأ1فهوالننما1و"

وأرضها،تبصان!ثاعهابل،بقوةالارضيخرقماالاندفاعقوةمنلها
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ضر"اللمخالطتهتعلولويحتبسيبقىومالذييشبخرساأكشرعنهايتحللرخوة

مخالطتهعفطريظفيويتخيرفيعفنبعليشةالبروزالىحركتهلأن،يبرزانالى

للارضية.

والابارالعيونساءالىم1073المقنعكتابهفيحجاجبنعصرابوأويضيف

بينهاالتميينفيالبدنعلىالاثرأوالطعمعلىويعتص!،الانهاروماءالمعلرماء

عفص.أومرقابضأوزعافمالحأوعذب:فمنها

م1283الموجوداتوغرائبالمخلوقاتعجانبكتابهفيالقؤويخيوحاول

جفيقولالارضباطنفيالماءوبرودةحرارةلفسرأن

،ماءأومواءأماوفيها،ومساممنافذفيهالارضجوفانالىهـذمبوا

اخرىجهةمنمدداصايهكلفات،تلحقهبىورةبممببماءيصيرمواءكانفان

يكنلمان،وجههاويظهررخوةكانتانالارضتنشقالموفعذلكيسعلا

القنواتكعاءيظهرحتىابالتىعنهينحي!ن1الىفيحتاجالخروجتوةلها

...والابار

مددلهاكانفان،والاعشابوالانهارالبحارمنمادةلهايكنلماذامذا

والشبيهوالمفصية،والبا"ررةالحا،رةمنهاأنالعيون!سببواما،فلامرفسببها

أانبسببالصيففيوتبردالشتاءفيالارضتحتتسخنالمياهن"أذلكوامثال

واح!وزسانواحدمكانفييجتمعانلاالارضباعلنفيفدانوالبرودةالحرارة

عدمعلىوامش!لالارضباطنالىالحرأرةوفرتاملجوبردالضتاءجاءفانيا

كانالماءفيهاوج!اناتفقفانفيهانباتلاقشفهالارضكونالماءوجود

الماءقربعلىوا!شدل،للنباتيصلحلا!لعمهوتفير!وحةفيهجدابعيدا

فانويصجنهالارضطينمنبيدهالانسانيأخذأنعنهاوبعدهالارضسعلحمن

نأفليعلممتغيرولامالحولامرلاحلووطممهصمغيةوفيهريانأسوىرآه

.بعيدهايكونفانهنلكبخلافرآهوانقريبالماء

بامكانيةتسمحالجوفيالماءطستورعاتوالشاملةالمفصلةالممرفةان

صعبةالمياهلأحواضالطبيعيةالممالمان.واسشعمالهابهاوالتقدمتعلويىما

مث!لية.فلروففيحتىمنهاوالتاكدالتحقق

وذلكاستعصالهايجبالحقيقيةالمعطياتلجميعالمفيدةفالاساليبلهذا

:عادةللاسنطلاعطرقأربع

-276-
http://www.al-maktabeh.com



.والملاحظاتالجيولوجيالبحث-ا

،الحرارة،الضغط:الجوفيةالمياهلتواجدالطبيعية،الاوجه-2

.النحركات،نفاعالار

للتنقيب.والملبيعيةالجفرافيةالاساليب-3

.الابا!بتواجدبيانات-4

لمستودعكاطملةصورةعلىالحصولنيكلهاوتساعدالعناعرمذهكلتتكاول

الجوفية.المياه

للسعلحالالطبيصيةالمسالتبرزآنيعكنهاالجيولوجيوالبحثالملاحظاتان

والنماذجالعلبيعيةالسطحفمصالم:الجوفيةللاوضاعدليلتكونوبذلك

خاصة،الارضتحتمنطقيانتوقعهأنيمكنصاالىتشيرمافالباالجيولوجية

فالبنية6منهاالماءب!سيعكنمناصبةصخريةمابقةمعيتواجدمامعبالمقارنة

الطبقةفيجومرية"ىالترسباتتشققاويتهانفافيدرجةوعلوللمادةالمتخلخلة

اقتصادية.بصورةالريلأعالالمفيدالماءفستخرجأناردنااناالمانيةالصخرية

تجمعالآبارأخاديدلآن،المحليةالاباراخاديدمعرفةفضةللاأنيجب

الموجودةالابارتكونماكثيراالاخادبنشاطاتخلال!نالم!لوماتمنوفرة

الجوفيةالمياهفيوالانحداراترةالحر،1انكما.فيهاالتيالمياهبسشوىمفيدة

فيالافادةبالغةمهـلوماتعلىالابارممجلاتتحويأنيكنافنتثبتأني!كن

سطحياالمعلوماتمذهرسممنالاستنتاجفوءعلىجديدةاعخةيخعىماتحديد
وجانبيا.

الخصانمىفيالاخشلافاتاصتكشافعلىمؤسسةيائيةالجيوفيشالعلريقةان

السعلحية.وتحتالسطحيةللموادالملبيية

)المسحاليلقالقوالانكسار(الكهرباثيةالناقلية)الكهربانيةالمقاومةان

تتطلبكلتامعاوان.الام!تساوشيوعاالاكشرالطريقتانما(الاهتزازي

.عامبشكلالمعقدةالنتائبئلت!سيرجومريةميالخبوةوان،خاصةةأجهق

مقاومةاتالمقاومةفيالتبدلاتقياسكلبائيةالكهىالمقاومةتستس!

الماءمنمحتواماباختلافجداتخشلفالكهربانيللتيارالصخريةالتكوينات

المقاوسة.قيمت!نيعلىوقأثيرااتفيرالنفوذةيةالصخسالتكويناتاكثرلأن
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عمئوانبينهعاالمقاوئةوقياسالارضضعنفعلبينوضععلىو.تعتد

يناسببتباعدالقطبيننضعأنيكنوعليهالقعلبينبتباع!يتعلقالاختراق

.التحرياليهايصلأنيجبالتىالاعماق

جهازبهايقوموالتيالمقاومةتقريىنتانجأساسعلىالموسومةالاباران

.النجاحمن%90الى75علىببارةتحصلأنيمكنخبرةوذوكفء

عنالارفىسمطحفيأ،وجاتق!خعلىاليالزلقالاتكسارطريقةتمتمد

علىتنتقلأنللموجةاللازمالوقتقياسوعلىالانفجارأوالصدماتعلسيق

الخاقلط.!ولاخصائصتبدلاتحسبوتنكسرتنعكسفالموجات،ممينةس!افة

مسافاتالىتصلكيالاولىللصدمةاللازمالوقتاد،الضوئيةالموجاتمشل

الارضي.الجوفخصائصلتحددقحللالمتافقطةعنمختلفة

للاخعائيينالمستوىعاليبير/دتوخاعةتجهيزاتالعلريقةمذهتشطلب

فيعلبقوماوقد،التفسيرعندتصقيداأكشرالطريقةومذه،الماملين
نسبيا.محدوروبنكلفقطالجوفيةالمياهاستكشافات

حفرها:وكيفيةالابارملكية-ع

الىتفتقرالتىالمحاطقىللاءوالرنيسىىلو،الاالمصدرالابارتمتبر

العربية،المنعلقةبلدإنأغلبفيموكماالسماءأمعلارومالىالسطحيةالانهار

السلامعليهالرسولأنشى،البلدانتلكلسكانالكبرىلأهعيشهاونظرا

واستملاكها.منهاالامشفادةوكيفيةمساحتهابتحدبكبيرةعنايةأولى

:قالاول)ص(الرمولعنوردفلقد

أربمونحولهالهكان،معامدولامسلمحقغيرفيبئررجلاحتفرا/نيا"

وانقراعاستون3العرمنفلهاللناضحكانتفاذاللصاشيةكانتأذازراعا

."فيراعاخمسعائة،الحريممننلهاعيناكانت

فيالمستعملةلل!قنياتوعمفهعخدالمغنعكمابهفيالحجاجابنتعرضولقد

علىلفضهاوينص،الجيرانبينذلكفيخصوماتمنيطواقدماالىالابارح!ف

يلي:بصاالعاىلالوجه

الاولىمنمقربةعلىثانيةبثراجارهفيحفربمراحدمم1يحفرحين.

فيويقلالثانيةالىالماءبفيتسالاولىعمئيتجاوزأنالىالحفرفيويوغل

."الجاركل!نبويشضررالاولى
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اختلافها.أوالطعمنيالمياهتجافسبحسبقلكفيالاحكامفيفصل

بعضفيالقضاءتخلأستدعىالاضافيةللعياهالمسشهلكين!للبوان

الضفط(او)مشوىعلىيحافظبحيثالماءا!مشمالمنالتقتيربهدتالمنا!لق
تشضعنلاالقضاءقىاراتانالقولوخلاصةألمائيةالصمخريةالطبقةفيالماء

الماءعلويمثلهاالتيالميكافيكيةالطاقةايضابل.الماءفيالمستهلكحقفقط

البشر.في

مستوىعلىيحافن!لمأقافملياالجوفيةالمياهعلاقاتاصشخداميمكنولا

بسيطجزءالااسترداديعكنلاعادةالتقنننمذافياضغط؟االطبيصيةالمياه
ا.لسطعيةالمياهالطاتاتالكاملالاستععالأجلومنمفالافادةالمعكنالماءمن

فتراتأثناءمشدنيوالضغطالجوفيةالمياهمسشوىيكونأنيجبوالجوفية
تمبذلاعادةمرتفعايكونانوعليهللسعلحالمحدودالالهنمباعفتراتأوالجفاف

.ا!لياهافاضةفتراتأثناءناتاالخق

مناجممفهومفاندةمحديمتبقىالتخق.نامكانحاتحيثالمناطقبمضفي

اعمبحأفالماءولهذافيح!ومرغوبضروريةو!ميلةوكأنهمقبولاأصبحالمياه

.أخرىطبيعيةشوةوكانهالفئةنفسفيمعتبرا

استخباطفيالحياة:ين"كتابهمنالشانيالبابالد!نهـوريخصولقد

الارضكانتاذاينب-ىانهفذكر،بذلكيتعلقوماالابارحفىفي"المياه
حفرما،يعكنكانادضوفالمهالفرمنأكثسألبئرا!م!ت!ارةتوسعانصلبة
منحفرماويممهلاهتر،ارحبلتفتتهاالخارعليهايوقدعملاب!هالشدةيكنلفان

يسلكبأنالمراخيعلىوتحفرتضيقأنفينبخيرخوةكانتوان،كلفةغير

،الماءفلهورالىتاعلىويستعروناليهايعودونغساعةالحفرعنالحفارون

الصعلعنيكفونثم،قعطيحاالارضعلىوصطحوماالينابيعوسموا!رفان

فيهاكانواذا.عمل!اتوامالحاأوحلواكانفانالخابعالماءويذ(وقون

الغط،الىونحوهبحصيرمغطاةتركوماعنهاانفصلواانا،ذوقهبعدمرارة

وأالبقربدمن!راجفيشعلاغ-رردمافافيهاوجدوافانيكشفونهاثم

علمالشحومهذهمنشيءللبخاريشبتولمانعلفافانالبئرفيويدلىالضمإن

فافهحفارفيهايمعولولا،منهنوبمنلكلفقالرريءالبئرفيالبخارأن
بحياته.يخاعلر

تستعملزالتلام0180عامحوالينسيينافى1علورماالتىالحفرعلرقان

حجم!ارئ!ؤملهاوتتعلورماالجوفيواالماءألابار)مصيةان،مكثفبشكل

لحفرمتعهد9000منأكثريوجدأنهوهمقدر.الاباىعنالتنقيبصناعة
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د!عويفر،عاملةتخفيبآلة02200وحوألي،المتحدةالولاياتفيالابار

سنهاتقريباالسشةبئر/500000المتعهدونمؤلاءعنهاينقبالتيالآبار
سخةفيالماسلةالابارعددان،معدلةبمر300000وجدبةبئر200000

المتحدةالولاياتاحتياجمجولمن%15يمشلومذا13500000يقدر19،7

.الماءمن

منكا:عديلةتقنياتوهناك

استخ!متولقدالكابلوعلريقة(غضار،ماء)الهيدىوليكيالدوار

أحياناتكونخاصةالالةازامتنوانبكابلفضآلةتعلقحيثالكابلعلريقة

الحفرعصليةفيللماءنحتاجعامةالحفرةمنالموادلازالةالقعىلأداةتعديل

بوصة.16-14منأقلبقعلرغالباوتكون

بالسرعةالحفرفيمخشلفةأعماقعلىالمشواجدةالموادنحددانأيمكننا

منهعمدرتالقيوالصمقالمستخرجةالموادعلىالملاحعلاتتسجيلوان،الانية

غالباتعللبهاالمعلوساتتهمثلوان،ألبئرممجلاتبعفتهامرجماتصبح

تساعدجدامذءالمعلوما"تأن،كاالجوفيةرالمياعتعلوعنالمسؤولةالعكوميةلوكالةا

ولقدالجوارقيأخرىمناطقفيتوقعهيمكن!اوتستبقالبئرامكانياتلتفسير

رمليةطبقةفيالحفرلدىصعوبةالكابلبآلةالمنقبونقمرض

النصلة،حولتنهارالتيالموادوبسببكااللينالرملعلبقةوخاعمةمفتتة

خمسخمعنتتجمعأنيكنالكابلآلات!لريقةعنالمستملةالآلاتتخوعوان
.فئات

النموذجمثلصاالموادوتعلحئتطريالقاط!ا؟لنصلةاوالفعىألةان

وان.الحفومنويخرجهاالموادمقهيقتلعأنيمكنه(بيلر)الآلاتسنالشاني

الروب:والبيلرالفمىآلةعمللشسهيلتستمعلالمساعدةالآلاتمنثلاث

كةبالحسيمحالذي"سر؟اح"أد،الاخرىالآلاتالىالكابلبطشصوكت

ستم(دريل)ادثمالحفرةفيولوجهامنالمفككةالالةتمكئبغيةالصعورية
وعمودية.بهـهصرعةالقطعمنتمكينهبغيةللتنقيبوطولا/وزناتضيفالتي

للياءحانمنةطبقاتسبعوجودالىالابارعنالتنقيبصناعةفكشفت

الابحاثرلتكاتقسيبامترالفعمقعلىالعربيةةيىللجقالشرقيةالمنطقةفي

فيالجوفيةللمياهرئيسيةتخزينيةأحواضسبعةوجودعلىالهيدرولوجية

جنوبمنصناعىتهرجرالىالليبيالقطردفعماومذا،الكبرىالصحواء
ضماله.الىالملاد
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الجوفية:المياهحركة-5

المياهابحاثحرممماالعربعلماءقبلمنمهلاالارض!لبقاتعلمبقي

.المياهجولوجياتاريخفييذكرأئرنبلالأنخا،والتعلورالتقدممنالجوفية

رياضيةدرا!ةاجراءفيالتحصقدونالباطنيالماءحىكةسيناابنويلحط

:فيقولاهت!يبطوالحسكةتجاهواوالتدفقارةاالفنبمعرفةمنهايخرج

ينزحمابلاليهايجلب،تىحتاذاالراكدةوالابارالراكدةوالصيون"

نأالىيندفيأنالعينتا!مادةموالذيللبخاركانانعالأفهوقلك،منها

الثقلفيصارالمبلغنيلكبلغفاذا،فقطعليهقديااستقركانالذييبلغ

،سدلأاذلكمنوقفمايكونبلكاويزيحهيقلهأنتحتهمايتصكنلابحيث

(الماء)البخارر!ق،الشقل1ذلكمننقصفاقاتحفرأققبلالارضكانتكعا

.المحدودالحدالىفوقمنيمعرهما&ويحسيتصعدانجهته،الىالمندفع

الالارمنطبيعياالمياهتدفق!همببعلصياعللمناولالبيرونىويمتبر

فشسعىالمنفذةغيرالموادمنطبقةفوقالجوفيةالمياهتوجدوقد،الارتوازية

بحيثمخفذةغيرطبقةتحتالموجودةالمائيةالطبقةانحيهطفيالمعلقةالماءطبقة

الارتوازية.العلبقةتدعى*ضغوطاالماءيكون
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حع:المرا

الكويت.الرلاافديناسهولفيالريتاريخ(1982)سحيدعواد،الأءظمي-

حلبجاسعةاتمنعضور،الهندسيةالهي!رولوجيا،(1982)فيعلمحمودكاالرفامي-

.والريالمياهعلومم!قتفيالمملينالعربدور،(1983)فيصلمحمود،الرفاعي-

الكويت

عندالجوفيةوالمياهالطبيةفيالمياهرورةمفهوم،(1983)مفلحسنمم،الراوي-

لكويتا.امكليةرالقا!تنيةفيوأنرهالعرب

بى.المسالمصرفيمعرفيالريووسانلنظم،(1983)دو!حممسلفى،القانسي-
الكويت

الكويت،الاردنبحوضالفيةالمانية1،وارد،(1983)الدينمحلاح،بحيري

/الضارةلملمالاوليةالعظعربمنىنهمئوءحولملاحظات،(1983)،ديتربليمان

الكويت.-المربعندالنتانة

الكويت-العرإقيالفيصةالاروا*تنظمالمرتبملةاالانار،(1983)فوزي،رنيد

-ال!عورعبرالعربىالمفربفيوالفلاحةالريمسانل(1983)محمد،سويسي
الكوست

فيالقديةالرينظم،(1982)الفراعئان!له،علىمحسدعابدين،صالع
الكويت،الس!رديةالمربيةالمملكة

-بر!لابجريرةالباعلنيةبالقنواتللرينعلامالاللاج،(1983)اصد،عبيدلي-
الكويت

الكويت،المربعن!الريولهائل،!1983)وليدمحد،كاكل-

الكويت-الاوسطالشرقفيالانسانقدرالما*تخزين-(1983)ولي!محمد،كامل-

بير!تالعربيةالعنعأرةدار،اولى!لبت(وليطحجم)والعلوبماللفةليالعحاح-

-آ1**.ءممه!""مة4*ء!رآ!!ك.+ة!4!!.(،كو2)،فىآ"،قكه!*حةلاله!
ة!4!!حظ!ك.3!ط.ولء""")لاح!3كم!"حط.*ع"*ه4ء.
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التراثوعمارةالنناظر

سلقينيخطيبالدينمعيالدكتور

حلب-جامصةالععا،رةكلية

مفهومعنبعيدةأصالةذاتجذ)وراأعطتهافلسفيةتيماالعمارة)اكشسبت

فكار)11تمكسفالسارةوالاسلاميةالمربيةةرا!نحلامدىعلىالانسانغرية

يقابلهللوجوربنبعفالايمان.الانسان.معهايتوحدمعنىت!عليهاعلياومثلا

التخاظر.محورأوجدوالهدفبا)خايةوالايصان.التنافلرمرفىم!عاريا

والعرانيالمععاريالحيقايطبع!غسياأاوروحياصدى!ومافىىومكذا

الحي.بعلابمه

غنىيقابلهالمعماريالمظهوبساطةفيالنفسغنى،الفنىمفهومويتجلى

وفوئها.بصوتهاالمكثفةالطبيمةمنجزءال!اخلىالحوشحيثا!خلالدا
ني.ابقوعبرالتنوعمنكأغنىواس!لناعياطبيعيايستخدموتدسيطالخور

حيافيءكلمنيجملالذيالماء.النو،مهرجانليؤل!والقببإلفراغات

بالضوءالغنيةالمقرنصةالقببحعكسان!ملسبيلبر&فيفاتنةبأساليبيفنى

الارني.معليوحد،ماالسعاءيعكميأو

والكشبوالخثبالحجرتنمرالتيوالنباتيةالهندسيةباشكالهالزخرقة11

ومظهرمستمرةلصلواتالمكااخليبالايقاعيمشنجالذيالايقاعمهنىنىقعبر

والانسجامالهارموفيفىالمعبرالنسيجرؤيةمنتكننالمدنناننلسة.حلال

صدىالخربعمارةفينسعبينما.الجماعةوروحواللانهانيةوالبيئية
.الارضلخيراتالاعمىالاستنلالوا،والفردبةالتحدي

نراما،مثلاجامعنيصفيرةفاتة،بسيطمصماريعرالىمعالخنظر

والآيات،نباتات؟شكالنيالمنبثةالضوءثقوبعبووالاستفراقا!تاملالىتدعو

ةعئ؟رلافاللوحة،والفعولاليومفلاليتبللاوالضوءومناكمناليهاتذوب

يجريللاشمورنالذةاوسحريةمراةلشعبحأايفاالضوءبتبدلاتتتب!ل

.الوجودكلليتوحدوسلامباطعننان
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عبسننعلرونحنصدىبأيثسرمل،سقالبالمقابلالذمناالىيتبادر

الجافة.وفليفتهالااللهم؟القاسىالالمخيوممناطار

قصرندخلونحنفكيف،التومجمذافراينابسيطعخعرعندوقفنا
والاءالضوءفيهايثشرىالفنيةا.لتأفياتشكونيةملحةلنرىالحعراء

.الابعادأملةشامتوحدةنية!سفوفيوالرخرت

نفسيةتجسدلعمارةنهفوبل،موكمابالتراثتشبثالىندعولااننا

التطورمستوعبينتاريخنالفهميدعوناومذا،الاصميليقالعسشعبناوأمال

مارسهاالتىاملطبيميةالاساليبنسياندون،فقطالايجابيةمظاموهفي

نضوبعمليةفيتشارك-العاروفيها-الحديثةالحضالمرةان.دناأجد)1

سريع.وتلوث

والنفسيةالماديةأحوبتهامعظممنرىالاكثىيةلس!ادةتسصعمارةان

الممينةالرئيمميةبا،لخعلوطنذكرلاونحن.لحضارتنامتحررةاسةدرالي

التىوالخصانصالمؤثراتمذهتضافرلنؤكدالاوا.لاسلاميةالعربيةللعمارة

مجالاالنقاطمذه.كثروسنبدأ.حضارتنالمظامرالعميئالمعنىتمطى
للنقايثى:

.التراثعارةالباغاأعتمدتهالذيالتنافلرمبدأ

المعمايىاالتفكيرشكال9منكشكل:التنافلر

تكويناتوجردرغم،والروأجالانتشصارمنكبيرفصيبدوماللتنافلركان

و.أنطباعااشاأحغقلانه،التاريخعبركئيراالمبدأمنماايناقشاخرىوتشكيلات

بالغنىزاخربنلاتهقائمممهيزجسدذاتعمارةقدمأنههرم.اظمفمن،بهخاعا

في-فيهامرغوبغيرفلامرةيعدالآنا"لتنافلركانوانا،والخارجيالداخلي

عميقاومفهوما،آخررأياالمعصارياعالابلتاريخأنالا،الحدينةالممارة

هذايلقيلازلتنافلسأنورغمأنهحتى.معارضةمنالآنيسودمايخالف

حدالىتقدرالآنالىتل"اقلاالمترويةالآراءأنالاالمربحالجاعيالقبول

التاريخ.عبرثباتهتبركأالاقلوعلى،وامكانياتهمضمونهما

منفتحةوبىوحجديدمنالنظربنايجدرو.المشعئالشاملالمنطقمذاسن

تراثناوأغخىطويلاسادالذيالم!ماري.للشكوينالاصميلالمفهوممذاقحو
البحثتافيالتنافلرعصارةميقاتنوفحأنوسخحاول،الاسلاسيالمربي

التىاالهامةللابنيةفاحصةتنلرةففى.الوسعلىسيا1فيالتراثتجربةعبر
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من،عشرالسابعوحتىعهـئرالخاسىالقرنخلالالمنعلقةمذهبهاترخر

تكوينفيمجتمعةتتوحدشاما.وغيرماتجاريةوأسواقومز"اراتم!ارس

السائدالصنعرموالقخرفيالنسيجيالحورامذاانورغم،مدمشزخرفيل"اع

الشكلمميقاالنسيجفيويبرز،للحجومالميقالعامالانطباعيمحلمفانه

.العاماالتكوينفيمامةحلقةليكونوالمربعائري1الط

ونصفالإسطوانةواالمكبيعتمدالذيوالمناسبالمح!طالحجوماختياران
.ةالممينالواضحةلحجومهالانشانيالطفلاختياربساعلة!وازيالكرة

لمضهونمؤلفةمجعوعاتلتشكلئقةفيالمععاريةالمناصرمذهوتدخل

خاصة،وظائفعنتمبيراالتجمماتبعصوتحقق.الساثالعامالتكوينامذما

بهشنمعرماومذاالعامالهارمونيالانسجاممذافيائبةذاتبقىقلكومع

أفهاكيف،ونرىالاقواسواالقببلخميزحولناماالىالمآفنمنننغلرونحن

فىامااننااو،الاحواخىفراغاتتحتضن،جنبامتلاعحغةتكويناتفيتتجمع

الاممواقوسترينا.الضيقةتار،احلاطولوعلىالطوقهيئةعلىوتتبلورتتشكل

قلكوصخدرس.التنافلراورسحاعلىالملقانمةالعلاقاتمذهخاعمةاريةالتجا

المسشملةةما!لا"الاشكالشىالاعلىمنايفماالخظراممعنااوافا.قليلبعد

وا!مشصعالوظائفقىاءة،وبسهولةأحياتايكنناانهحتى،وممروفةبسيطة

ونتا.بع،المئذنةمننننلحين؟كبربصموبةتتماءةالقسمذهأنرفي،المباني

علينايضيعالهارمونيالعلابعفىوالعصانىفالنسيج،اتالحاراالاسيرنا
الاعلى.منوفوحاأكثركانوالذيالحاراتمنالتمييق

وانا.الاسلامىشا؟ثنافيمدينةأيةميئةفينراماالمامةالصورةاومقه

يؤب511نرالبعثأيشلةفيمعماريمسقطأيوتتبعنااشفاصيلافيتوغلناما
الاحساسويدعميثبتومما"لتناظريالتكوينتعاليمواصراربقوةوسؤكد

مؤكدةومنا&هناتتوزعالتى،مثلاكالقببةمصبقمعماريةعناصربالتنافلر

اعتمادأوالمبدامذافعنالتكوينق!1،رطمن.مدممشغنىفيولكنالتنافلر

الوسعلىمالقسونمصعمووأخذالتاريخعبسعلويلااستخدممعماريكمضكلالقبة

لموربماارتفاعهاأوالقبةقطرتغييرهوفافوه1ماوكل،الجامزبشكله

بالقبب.التسقيفعنةد!يعبالتهطيةفيأخرىطرقاعتعادبالهمعلىيخطر

متين.بشكلالمتوارثةالاجيالبخبرةتؤمنالمعيقةالتقاليدفروح

مبد9فمنوتوزههاالقببتستخدما.لتيالواردةللاصئلة!تيمقةونظرة

(7)رغالمثالففي.الحلولفيوإلفنىلتخويعمذارؤيةمنتكنناالشخاظر

علىالقببحولهتنتشررأسيمركزيمحورحوليغالغببتوزعفنسى
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القببتوفعفيأختلافايوفح(9)رقمالمشالبينما!المركقصنثابتة!سافات

خطعلىتتوزعمنافالقبب،التناظرمبدماضمنعمومايبقىبخاءماانرغم
حيث،الشكوينمركزمنثابتبعدعلىليستفيهالقببومراكز،محيطي

المثالفيويتسعالتنافلرمفهومفيالفنىويتتابعالمرفىيالرأ!سيالمحور
وتزدا(رع!دماابيتزاحينالقببتجىفيممتعةةرم؟امظفيهنشامداذ(8)رغ

عكسالحلاومذاالمركزسمنبثةمحاورعلىوقتوفعالمركقحولقىلمارتها
عخهابتعدفاكلصابلالركقحولليسالقببارةغزاتزكلاراذ(9)رقمالمثال

وظيفةنحوالامتماملاثارةأوللتاكيدربمايلشكليةليستا.لاختلافاتومذه

التفكيرمذاوضمئ.كاجزا"ءأوككلالبخاءعلبيعةتوجيهغيرهىونعنصرأو

ماتجعفيالمصممر"أيفيهيتوضحماحدالىحللكلميقةشىأنيمكخنا

خاصةأمعيةلافالارأوللشركيقيحتاجماد!عوخاعهمةفكرتهفيهسخدمللقبب

ها.تجسيديريد

التكوينيختارونعامبشكلالمصمينأنملاحظةعلينايصعبلاذلكومع

.المقالفيالوارىةالامثلةمجملتوفحهماومذالفكوتهمكأساسالمتم!كز

ذاالتخافلرمفهوملاغناءالقببتجميعطريقةن!ضالاختلافويبقى

فيولكن،الاساسيالمرفىفمنالقببعليهاتتوضحالتىالمحا،ورقتلاقى

فيهاالقببلبثوسيلةاورالمحاهذهوتكون،أاحيانامختلفةبماد1وزوأيا

(9)الشكلياونرى.حولهاألوالقببعليهاتتوضحباخرىأوبطريقة

الاماسي.التكوينمركقنفسلهمضلعاأصبحالقببيولدالقيالمحورأن

مربع.موللقببالمولدفالمحور(10)الشكلفيأما

ومختلفالألمحومرحولالقبببثارومقداعلريقةأنفىىالتعمقسنو،بمشء
عليهالتأكيدأريدمتغيرتقليديمحددبعددشتبطالمتشكلةالخطوطمذه

المربعفاختيارالصامالتكوينعلىيؤشالمقر(رفالعددوبذلك.فلسفيةلفاية

المحا،ور!نى؟بمبرامكافباتلتاسينالمربعغيرأشكالألوتختار.محاوراربعةيؤمن

حسبذلككل،القببمراكزلايجارمتساريةلاقسام1يبنوالذيمحيعلهاعلى
و"الشمكل،العددلمفهومفلسفيةأوفنيةءى!ابسعلىاف!يحأةالمرتكنالمصعرغبة

الوحدةفكرةرأيهمفييؤمنالذيالتخافلرمفهومموراحدخيطيربعلهاوكلها

المركزمننابمايختشرالفرانيالانبعاثومذاالتكوينفيةيلع!نلاوالعامة

التنافلر.روحتعتمدوشبكاتبخطوصلىيشده

الا!مماسيةلاربعة2اايلحا،ورأرننرىالفكرةلتعميقالإمثلةفيالنظرالنمد

المرفىفيوالمنىالفنىيرفىأنالمصممأ!ادوفيها(10)رقمالمشالفيوافمحة

المحيطةالقبببواسطةتهاغلا2ويقويهه؟1يحدالذيالمركزيالمامالفراغليخلق
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لاطختياركان(9)رغالمئالوليمربعمحيطيمحوروفم!نا"لركزحولالمنتهـئرة

محوركليسيرمناالاماسيالقببفتوضع،التفكيرسنأخرىعلريقةالحل

أرادفيهاواضحةمفاعلعاليهتعيقالاضلاعضمنمشكلايخثنيمحيعلي
عقدامكنةاعطامالذلك،المفاصلمذهعددخامعمةوظانفيميزأنالمصم

التكوين.مجعلفيمامة

منوالنابصةالافلاعمثنعلىالمشماررةاورالمحا1علىايمايؤكدالحل

بمجملهيشكلاخلالت!امذا،المحاوريغنيتأخللدينايتشكلوبذلكالمركز

المختلفةالمربماتفنرىللتصميماخرىمصانعلىتؤكدالاشكال1مميزةمناطق

اومقاالتنوعامذاأوجدماالاخرىالاصتنتاجاتمنغيرماالى،والمثلثات

ية.والمركقالمحيطيةالمحا/ورتأةليففيالتداخل

والحجومالاثمكالاممنلماشتراكميالتشابهمللمنتخغفأخرىميقة

رئيسيةوفلائفتصيق،الطريقةوبهذهمختلفةأحجامفيالقبببثمحاولةفي

حجوملياختلافانلاحطعندساالمامال!كوينفيالخنىزيادةفياخيىاوتسامم

والمقاعلع،(11)رقمالشكلفيالتععنعندوافحةالفكرةمذهوتتجلى.القبب

.2لوحةفيالموضحة

ميوكماالقببكبرىلنرى(7)رقمالشكلالىالمجالمذافيونعور

القببتحاكيالاكبرالقبةومذهاسيةطمدافسحةوتخطىالملركزتحتلالعادة

القببمراكزفيهدائري!ضكلهتخافلسيمحورضمنحولهاواللتوضمةالاضغر

غخىفيولكن(8)رقمالمثاللينراهمامذا،المركزيةالقبةحولالمنتشرة

قابلامغعلىسوقالتشكلمخملفةمسافاتتمتدالحل)تفيالمحاورلانمتطور

أينااكبرأالمركزية0القبةالمئ!لونيالمركزمننابعةلمحاوراتجاماتفيللتوسع

.الاخرىالقببمن

لهبماشتقاعلعالمخنلغةالتنافلرمحاورتظهر10-7منالموضحةالانمكا،ل

فكرةأكبربشكلتوضحالتىالقببالميققوامهشبكيانسيجامؤلفةبينها

مخططاتفصجملاذن.المحاورلشبكةالمختلفةالوضعياتتفخيهاالتيالتنافلر

الاجراءوكانوفحس،التناظسوتشكيلاتأنوأعكلتمتلكالقببقاتالابخية

تعاما.المرآةكانعكاستتكررمحورينكلبين

الشبكةمذهليتتجلىاقنالحلولمذهبهتتصفالذيالفنىمظامرعن

بختلفالمحاوربعغىباتجاهالقوس!يبالننلام،بالقببالتنافلروبصحاور
لهيهتتقاعلعمامفصلعدررأوالقببكبرىحيثالوظيفيالتركينأنواع

الهخدميالطابعتصيقوغيرها،الحلتقودالتيالفلسفيةالمعانيهذه،المحاور

النهاية:فيونرى.التراثةر.اعل
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ا!المجقاةبالحجدمالمفممالجومذاانرغم،الششكلفيوا"ضحةروعة

ما!لاالشسيجا.ذهلتشكلتجمعتب!مب!لةهندسيةأ!شكالقىكيبنتيجةالامو

الرفيسيةالفكرةاطاىكونتالتيالثكلية.مذهانالبمضيزكدوقد.المتوازن

تكىلمخاصةالاوسطالمشرقفيالوسطىالعصورمدينةو1لسوقالمععالأرسة

أمرين:نعينمناولقننا،ا.لمضمونعنواضحبشكلتمبردوما

بمفاررويدأاروي!اوينكشفيتوضحالععارةمذهفيالمضمونان

ولكن،فلسفيمبدأعننابعاالاجر.اءمذاكانولربااخلالدانحوتفلخلخا

ولم(الداخل)النفسلفخىيسهممىكاراكآنذاالمؤمنأنموأكثرالمؤكد!ن

وبالحقابلالخاوجيةالممعاريةالاشكالفيةل!اسبفىىامكذا.بالمعلامريهتم

فييتجلىالداخليبالشصميمفالاهتمام،(المضمون)الدااخلفياضح7وغنى

فيالطبيعةمنالحيالجقءابهذا،زخرفتهفي،تخطيتهفي،افارتهعلريقة

فيهاتقلصمخاخيةحاجةتدعمهاربماالفلسفةومذه(الساوي)الداخل

فيهايتكثفبؤرنحوةال!اخلنحولينفتحالقاسياالمحيطالجوعنانالانشا

منبدلاالهـئمكلأنموالحالىفادسناعنادلكرغم.والرةاحةالنضفنى

وافحايبقىفالتضادالتراثعمارةفيما09عنهرب!يوالداخلسنيتبعأن

للبخاءالداخلىالجواععلاءفكرةعليهتشدد،والخارجاخلالم!بيناوساثا

ية.يىوالفقةوالعقبالارضمنالخابمةةني!ملانينالقواذاالخاصعالمه

ينىماكااوافحوبشكليمرفا)تاريخمنالوقتنلكفيالمصعمكان

تقومكانت.الخارجيةبعظامرهأوالبناءبكيفيةحشىكئيرايهتميكبنول

العالمعنبنائهخلالمنيعبرأنويريدالمالمموالبيت:ثعينةمعادلةأمامه

،القسماتتجريديفرديبشكللبناءكالآنيسعىلابذلكانه.معانيهبكل

الكييرالععالممذاليشابهاومكن1مايكشفمصفراعالماليبنىبل،ممينن

وروحا.مادة

لتوجيهوالفلسفةالتقاليداتجهتعندماالقدممنذوجدالمنحىمذااك

يكونأنيريدبلعليهحربايكونولاالعالممذاليشابهالحضاريالانشاج

الصمارة.ومنهاالحضارةمجالاتكلعلىانعكاسهالاعتقاىمذاويتبع.لهصورة

الكونعلىتتعرفكانتالعقيدةفانالمفهوملهذا،أعمقولتوفيح

ومعنى،محور،اله،وبأن،وحيدةمركزيةنقعلةمننبعوبأنهمركقيبأنه

وقالفراغيفالمحورالمسمارأماممحددالاختياركانالمعتقداتمذهخلال

.اومكذاالمرفىيةالنقطةوكذلك،المعماريالماديالواقعفيأضعى،المعنى

تصورفف،منظمايقاعوجودعلىالقمانمالاعتقاديسودكانآضرمفهوممخاك

انعكس1وبذلكالروحيةأمميتهلهالقصنىالوجورشكال1منكثهمكلالايقاع

والعمار؟.والزخرفةوالرسموالشعرالموعيقىعليعمداهيتابعالايقاعمفهوم

-290http://www.al-maktabeh.com



الشكلتكوارفيوتنعكسةمع(اخلاعناصرهيعتلكخاصحهممابللايقاعوكان

يبف.ألذيالجلالاتفيالتاملال!مالمرة!لريقعئويعمقها

والتناظرالمركزيةمنابتداءاكأنذامصناماسعماريةلمسةلكلكان.افن

العمراني،الجماعيوالنسيجأخلالداوغنىالمظهوولبساعلةوالايقاعوالمحاور

محليةقاتيةأعمداءشال!عارةعنهعبرتماكلاحماءالآنالصعبومن

النابعا،لحيزاتالهوتفم،الاغترابعنالانسانيكبم!معنىأهطته!فلسفية

الىال!ارةهذهمثلتبنيقادمل:التساؤلويبض.الجذورأععقسن
الابداعداشةعنيبعدمعاالحدورووضع،التعاثلوسيا!ة،الشكلية

الف!دية؟

وال!يمقرأ،طيالاصمىاله!فأنعلىجدبمنمنايفيد.تأكيدناوربصا
ذلكابلمقاوكان،و،الفردسةوالمظامرالشكليةعنيبتمدادناأ!جأعمارةفي

2وام!الالمدينةىخا،وحامستوىعلىسوإءداخليغنىفيللها.رمونييممعى

الد"خليةالواجهاتمفهومنرىوفيهالسكنأوالمامةالابنيةفيالاحواخىأو

ىث!وقنال!اخلفيوالتخطيعليالممماريالمستويينعلىفنيةرئاتنحوتقود

الكبيرالكونتجكلمدوالحياةبالحركةالداخليةالحياةقلأوفوافيرورسومات

حياةالصمارةتمشلوبذلك...المسباوالبيتعالمالصشيرالكونتلمافي

ألافكارثباتسا!ولف.الكريمالكونمذأمنجقءوموالحقجعيةالانسان

الصمارةفيالشكليةمذهتحديدفيوالفلسفةوالفراغالزمنعنالمعارية

عدمتبعهكما،خاصةالتنافلرأ!بمءلىالقائمةالمخططاتخلالمنالاسلامية

كانبل،خارجيةعمارةنحوتسعىومميزةمنفرىةحجميةبأشكاللملامتمام

العربيعالمناتخصمثلعلىالقائماصتقلالهلهتعاماآخرعلريقفيالاتجاه

المصورفيكثنةوفلسفتهاالروحيةالحياةقجسدالتىوالامثلةالاسلامى

تهتموالعلياكعركزالنععلةعنتصبرمضابن"ومصانيا.لابنيةفيهاوحملت،لوسطى2ا

واشكالتط1مسافيالروحيةالمعانيكلمجسدةللايقاعوتعووالغايةبالمحور

المعماريالفنعوالمحد1يعدمميز"خاصاعالماوبخت،التناظرالىأولاأدت

ت!سهاالتيالواسعةالمعمار،يةالثقافةمذه.ومضموناشكلاالمنسجمالخالد

ابياتايجاكلبناءهـواستوهبتحضارةفشةفيالعالمعظمشملتادنا)جدا

منعمى9تشويهاالآنتشهـدوميرسالتهاوعالميةموقعهابفضلالحضارات

لافنحننلكومع.يبر!لاممعمارفايعيشهأعمىتقليديقابلهالضربقبل

فالمرونةقبلمنحضارقنااليهوصلتماح!ودعن!والت!صبجمودالىتعو

الحلقةمشكلةحلالىتقورنالاضاريخ!ماملةنظرةنيالايجابياصتجابفي

فيالذاتيةالهويةبقاءعلىالاصرأرمع،المماصرةوااثالترابينماالمفقودة

بهاوارتباطناالجذورعلميةزالتلاالعميقةجذورناأنصيماولاعمارتخا
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زنبالتو)1ضارتهاخلتالذيللغربعليمينزبائننكونانمنالاقوىيبقى

عامة.وكوكبناللانسانالطبيعي

مسؤوليةتقععاتقهوعلىيقعوعليه،مصغوكونوموكونيبمدللانسان

.وأن،البينىالتوازنوحف!بالمفقىيفكر،بهيقومماكلممورتعيق

.للانسانأخافيهالانسانوليكون!الصلاتأصمىليبالكونعلاتاتناتكون

اليهافضيف،اجدادناعمادةنيكانتكمامعخىلصمارتنايصبعذلكعند

ونتساءلالتنانلرومومنهانعللقخااتيالموفىالىونمود.الحاليواقعنا

وعىمنتسيصانهليالنناظرينبنىعندعاالحديثالمعماريقومملب!دما

نظريتهضنللتنانلريصكنوهللاحضارتنافيمتبعامذاكانكامسبق

ين؟العثرالقرنةي"اهنمشارفوعلىالمعماريةحياتنايدخلانللمالمالماضية

...آلمستمرةاوالدراسةالتصقبشحقالشساؤلمذ!
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معهيع!ع!!ييهى!يى*

كةكل!ع!هيكل!ع!ي!!أ
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العربعندالعلومازدهارالىأدتالتيالعوإمل

العديثةالاوروبيةالنهضةفيالعربيالدلمىالتقدمكأثيرومس

الديثمعمدالدكتور
الاساميةالعلومج!،اربأخصائي

نسكو/روسناساليو1

وا.لثقافةالحفهمارةعلىبيةالمسرالشقافةارةالحضاتآثيرمرفوعاحتللف

عشر.التاسعالقرننهايةمنذانشرقيةتاسا)ردلافيبارزامركزاالاوروبية
منهاالفرديالاععالمنكثيرتناولتالجوانبوالمتعددالهامالموضوعومذا

الحضارةعلىوالاسلاصال!ربيالتراثتأفيمدىتتبعف!هبالمخعلطالجماعيوا

هتفيهما!مارتالتيالمختلفةبو،ر،دلاوالطرقدراسةوكذلكالا.وروبية

العالمقاملقد.نهضتهمعربايةمعللاوراوبيينوصلتحشىالحضارة

.اتوالمؤتمرااك"واتلذلكفصفتراساتالمطمذهمتلليبالمسا(مصةأجمع

لصبهالذيالكبيررو!لابامميةال!الممناصتراقاتهقحدفيمذاويمتبر

والتقدمالحضارةث.!بلهاقلكوأفىالعربعندوالملميالحضااريمالشف

فيقلكانعكساس!نتكبيرةدرجةالامتامامذاوعملوؤ".المعاعرالصلي

1962(النانىلرين)نو!صيمياعشرالثانيالعاما!لؤتمرلياليونسثولرار

هت،والخبراءبالخبرةام!موألحالمفيالمتخصصةالمعامدوتطويربدءم

حيتال!المفيوالثقافة.اثالتسعلىوالحفاظاحياءبهدفأنشنتوالتيالمصامد

.والقامرةوبيوتبمشئال!ربىالوصلنمنمراكقتلاثاليونسثومعتعاونت

وفروعالنقافاتتاتيراسهدراالىيهد!1!36عاماخربرنا،مجقلكوتبع
عمل،بتشجيعاليونسثووتقوم.بعغىمعبمفهاوتفاعلهاالمختلفهالمعرده

لهام1!81عاموخلالالمتالسبيلوعلىثالتر/1بجمعالخاصهالدراسات
هنكتابباعداداليونسكومنتكليفعلىوبناءالحسنيوسفأحدالد!كتور

أمدهوتألانجلينيهباللفةألانالطبعتحتومو"الاسلاميههـالخثخولوجيا

وتجدر.الهامةالمعلوماتمنبثتنحلببجامعةالعربيالعلميالشراثمعهد

عليهبناءافئىءو)الذيالنظرد!ببالمتسمالحثيمالقرارذلكالىمناالاثرة

لجميعبالشثراتوجهثا؟يابسولحلببجامعةبىالعسالعلصىالشاثمعه!
المجهودعلىالعلوملتاريخالسوريةالجععيةاعضاءالسادةوكذلكفيهالماملين

والنهوضنشرهوعلىالملمىترافناعلىا"لحفان!فيبهيقومونالذيالضخم

الملعى".التقدمفيالعربلعبهالذيالهامرو!ملابابىازالمتعلقةبالابحاث
قوةالجيلهذاأبناءنحنلنايكونأجم!ادنالمبهالذيالكبيرالدلمورهذاولعل

اناشدولذلك.دالاجد،1يتبوأماآكا9التيالمرموقةالمكانةلاستعاىةدالهمة
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المصهدمقامقتنياتمنبالاستفاىةالمربيبالوطنالاعلاممجالفيالعاملين

لنالتكونالمتخصصينوغيرللعامةوتبسيعلهماالامجادمذهعلىبالتركيقوذلك

فلقد.والتكنولوجيالعلميالانماءنحوالجه!منلمزيددافعةقوةجميما

البحوثوصاكقأماكنوتبدلتالعلومهميهاازدمرتالتيالاحقابتتابعت

لهذهالمماعرالانسانوتقدمرقيعلىذلكوافمكس.القمانعبرال!لمية

المؤكدومن.الاجداداثشاطياتهبينالشالمريخوحفط.الزمانمنالحقبة

الغربعليهمابنىالتيالرئيسيةالدعامات!نكانتالصربيةالحضارةان
النهضةبناءلتأخرالمربيةالعلعيةالركافئهذهولولا.الحاليةحنارته

حالاليوماليهسيؤولكانععانشساءلولعلنا.علويلةلقرونالاوروبية

فيه!مارا،لذيالدربنفسفيوصارتوطورتافظتحااانهالوالعربيةالامة

حضارتنا.لاوروباتنشقلولالاجلمااد

الملعيالتعلورقةفييميشاليومالخربأنور!ذلكمنوبالرفم
الغبراتمناكزالتمانه1الاوالمريحةالسهلةحياته!مبلكلعلىافمكسالذي

الانسانيةيعلمهاوتفيدبفكرماتساممايتفمةالبلادمذهفيالموجودةال!ربية

فانالملائعةوالبينةالامكاناتتتوفرام!نعانهالقاطعبالدليلوتشتكلها

الدولمنغيرهيقدممامثلالمجالاتهقهفييقدمانيمكنهالمربىالانسان

الذيقد،ورةالرزاقعبدالدكقورأستاذناالحعرلاالمثالسبيلوعلىالغربية

اليونسكو()والثقافةمل!لاوللتربيةال!وليةبالمخظعةالملومقطاعيترأس

والدكتور،مهابةوشخصيةغزيروعلمفائقاربا)قتداالقطاعمذامسيرةويقود

جراحيأقدرمن3وبانجلترايعقوبمجصيوالدكتور،بتكساسدبيكي
الفضاءببرامجيعولالذيالجيولوجيالبازفاروقوال!كتور،العالمفيالقلب

سطحعلىابوللوأمركباتمبوطأماكنأختيارفيبعلصهساهموالذيالامريكية
شهىتهموعلتالكبيرالعربىالوطنمنكثيرونوغيرمممؤلاءكل.القعر

بيةالمسلامنهمفخرمحلوهمةفر!ملاوالعلممثماعلاليرمويحلونالمالفاق1

.محانكلفي

فيهانقلتقويةقىجمةبحركةازدمارماالصربيةالحضارةبدأتلف

وغيرهم.والهنودوالقبطوالروموالفرساليونانعنالعلومبيةس!لااللغةالى
كتب،عمورةفيالضرائبد!ستن1مارونالخليفةاوقبلامتباتو)نشئت

المشرجمالكشابوزنقيمتهبعاأجورممللمترجمينعف.ديالمامونابنهوكان

ثىاءكانالميلاديعشروالشالثالقاصعالقرنينبينالمعتدةالفترةوفي.ذمبا

،ة!يقومخطوعلاتنفيسةكتبمنيقتخع!مابقدريقاسالمربيالانسان
وحضورتأو!نلاعففيالفتسةتلكقيالمعاصرينبينالتنافسكانولذلك

والمنتشرةالمختلفةالعلصيةارسالمدأطلىوالتعرتوالمنافلراتالصلمجلسات

فستولقد.النادرةالنفيهمهمةاكتبااقتناءوفيالكبيرالمربيالوطنأرجاء
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المجل!اتمنسليونينعلىيزبمابالغامرةبالتهيزالمنالفاطعيالخليفةمكتبة

دورعددوبلغكشابمليوننصفحواليقى!لبةمكتبةضستكما،النفيسة

أ"شيرأنأودالمناسبةوبهذهمكتبةمانةمنأكثروحدمابغدادفيالعاتالكتب

وتصنيفالمكتباتعلمبر!لاعرفوالمكتباتالكتبلانتشارونتيجةأفهالى

اديالبفاالكتبتاجراسحقبنحمدأصدرعاململفحواليفنق.الكتب

القرنوحتىعره-فيظهرللمطبوعاتمصنفوأممأكبريمالن!بابنالشهير

الشرةأقسامهمنقسمكلاحشوىالذفيالفهرستوهوالاالميلاديالعاثر

وفي.والممسفةالثقافةجوانبسنواحدجافبفيتتحثالتىالكتبءا!سأ

بيس!لااالوعلنأنحاءكلفيةيب)رعلاأللشةفيهأسشخدمتالذي،ال!علرالجومذا

ت1،دب،الطميةالمصعللحاتكللنقلالاشاكبرأالكبيرةلمرونتهاكانوالتى
والممرفةةفاق!ل،اوالملمفروعمختلفلتشملتتضحالعربالصلصاءاضافات

والابوالفلسفةىقيمه!وملاووالفنوالعصارةوالصيدلةالطبمنهاانكر

وكيمياءومندسةوجب!حسابمنالاساسيةالعلوموفروعوالجفرافيا
الخ....علببعبة

الدينونور،الملكونظامالماامرنمثلوالحكامالامراءواالخلفاءفتحلقد

بعطفهموخصوهمللملصاءقصورممفتحواوغيرممالدينوعلاحوالحكيمزانجى

لل!ارسينالمعلعينومنازلوالجوامعالمكتباتفتحتكعابىعايتهموشملومم

الطيبةالارضميالصالحةالبيفمذهمظوكالمنت.الملمتحصيلنيوالراغبين

منارسينالداجذبفيارئ!ابمصبباو.كانتالعربيةالحضارةفيهاازدمرتالتي

لكلكانافهبر!لاحياةمنالنضرةالفترةتلكتاريخويحدثنا.مكانكل

يمينهماديودعمبلخاصوسعلماسفلدراالملانمبالمعهدمكانعلعلالب

مميثته.في

المختشرةالسلصىالاضماعمراكزامماءبيخنافخربكلتترمدللآنزالتوما

مثل:العربيالوعلنأرجاءفيالوقتقلكفي

الامويينجاكل

المنصورجامع

الازمرالجاكل

انالقيرواجاكل

نييو،رقلاجاكل

قر!لبةص.اج

الكبيرالجامع

الحكمةدار

العلمداد

ادببفلى

مرةلفابا

بغاس
لسنمهال.اب

بصنعا*
مرةلقااوادببف

لموصملبا
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ومعرقاوالعر)1صوريةفيالمنتشرةالمكتباتمنوغيرماالمراكرمذهوكل

ا"لرقى.منستوىأعلى!لى4.لهابممامدالمماصرالزمنبمقاييستعتبر

الخازنفناقش،الملائمالمناخمذه!ثلفيبر!لاالعلماءيبرزأنغروولا

والما؟فة،والكلصرعةالوزنبينوالملاقةالجاذبيةموضوعنيوتنقبلوتلاسيذه

ابنووصف،لاماركقبلالمحيطةبالبيئة*،الابعلاقةخلدونابنودرس

وسرعتهالضوء!لبيعةالهيغابنوناقشمارفسفبلالدمويةالدورةالنفيس

الارتقاءواءوث!نلانظريةخلدونوابنالصفااخواتاقشناكماالانكساروفلامرة

بعضهمأفىكروسوفكثنونالافذاذمنمؤلاءوغير!.بقروندارينقبل

بمتالىت!آالتيالظروفونرسوعندما.التفصيلمنبشيءيليفيا

بالخسبةأوردناهمامعتتشابهأنهانجدالنهضةعرفيالاوروبيةالحضارة

بصرممتحتوقعماكلبترجمةالاوروبجونبدأفف.المربيالعلملاحياء

بمطفالميلاىيعثرالثالثنالقسفيدلككانوقداللاتينيةالىعربيةكتبسن

ةف!لابتعلمشغفهمنورمانديملوكأفلهرحيتوحكامهمملوكهممنوتشجيع

لنقلوواسمةقويةحركةهناككانتالاندلسوفي.كتبهاوترجمةالعربية

البيطاروأبنسيناو)ابنالمجوسيالرازيمؤلفاتوخصوعماالمخطوطاتكل

عثرالثالثالقرنمختصففيزروتهاالحركةمذهووصلت.الاتعلاكىوداود

القىننهايةحتىأورأوبافيتستخدمالمىاجعتهبعضوفللتطوليدوفي

ئمباريسفيأولاالجامعاتانشئتثم.قليلبعدشذكركصاعشرالسابع

مذالنقلكانحيتألاوروبيةالدولوبقيةايعلا)يماكأوكامبريدجاكسفورد

وتأمميسىدعمفيالاشأكب!اللاتينيةالىالعربيوالملمالمعرفةمنالهائلالكم

المربيمل!لابراسةالجامعاتأساتذةبدأفف.الاوروبيةالجامعاتوبخاء

حملثم.موكماهنوم!ختسيلعرونطلواأنبعدبتطويرهثملهمالمنقول
منهموكان،والمعرفةالعلممشاعلاللاحقةالاجيالمنالجامعاتاساتذة

جاليليو،،كبلر،نيكوسكوبى،نيوتى،ويكارت،باكونفر/انسيس

.نلتوداوفييركو،ركمالانوراى،خكو،ستنبا،لر!و،يهزافولا

الملميةالمدارسوانشئتالمعرفةمجالاتوتشعبتالعلوموتفرعت
وأصبحالبحوثمنجديدةمجالاتأل!لمموعرفالجام!اتوتعدتالمتخصصة

عندمالوفاكانكماعلمىمجالمن+طرفييتخصصانالمالمعلىالصعبمن

القرنينفيتتوالىألكببرةالاستكشافيةال!لميةالسحلاتت1بدثم.العىب

الثرقيةالهندلبنرفاسكوديجامارحعةمشلعشروالخامسعشرالرابع
ثم"ماجد(ا،بنيدصعربيابحاراالرحلةمذه!االبحريالمرلهثدوكان)

الغربية.الهندرلجقكولصبوسرحلة

علىالحديثةالعلميةالاجهقةوساعدتوالاختراعاتالاكتشافاتوتوالت

بالكثيرم!ينالبيولوجيفعلمنسبياقيلوقتوفيواسعةبخطىالعلمتفم
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لاخشساعكاتئم،الاحياءلد!اسةو)اسمةآفاقافتحالذيالمجهراعلأختسا

واعلاءواليونانالمىبعلومنشرفيكبيرأئىعشرالخاصالقرنليالطباعة

نقعلةلتصبحل!راستهااللازمةألمعلوماتمنالقويةالدافعةالاوروبيةالجامعات

الحديث.العلمآفاقنحوالارتكاز

للعلعاءالهامةالاععالبعضبايجازأذكرسو!المقالمنالتاليءالجنوفي

تركوماالنيالمضيئةالسلاماتبانفسخالنلسالاساسيةالصلوممجالفيالعرب

منالحقيفةوفي.بجهدممللانسانيةق!موماالتىالكئنةالحلميةوالافافات

الاعمالمذهلايضاحبهخاصامقالاالعلمفروعمنفرعلكلنفردأنالممكن

الجليلة.

دار31عليهاآطلقببغد؟ادعلميةأكاديعيةأولأنشئتم830عامفي

بالمليدالش!امتمامهابدىالذيالمامونالخليفةعرفيقلكوكا!الحكة

فيفلهرحيتالترجمةبممليةالاكالمديميةمذهأععالأولىوبأت.والملهـاء

والهندالفرمىعنفقلحيتالشرقفحوالاولفكرياناتجامانالمصرهذا

مارونالخليفةمنبتوجيهكانالثانيالاتباهواوالفلكوالرياضةالتاريخ

/لفلكوأعمالوجالينيلهيبوقراطالطبيةاالاعالترجمتحيثالرشيد

العلعيةالمخبناتعرالترجمةلعصرالنشعلةالبدايةمذهتبعثم.للبطلمي

اتالانجازابايجازمنهاأنكرولموفالعلميوالازدهارالفكريعوالابد/1الخلاقة

الآتية:االملمفروعفي

الرباضية:العلوم-ا

:العساب-أ

حروفوكانت.المربأيامحتىمتعلوراالحسابيةبالارق!مالمديكنلم
منمختلفةأشكالالهنودلدىوكان.الوقتذلكحتىالمستخدامةميالهجاء

موسىبنمعمدالعلامةمنهااختاوالحسابيةاالمعاسلاتفيتستخدمالرموز

بيالعسالمغسبوبلادأوراوبافيال،ا-ةلوا!لتملاومي)امااحداالخو)ارزمي

ونشروعم(اللاتينيةأاوالانجلبقايةبالارقامالعاسةلدىخطاوتعرف
اوانلمنيعتبرالحسابعلمعنكتابالخوارزميالفوقد.استخد"مها

لقرونوفلااللاتينيةالىكتابهترجموقدالعلوممنالفرعمقافيالكتب

طرلقتهتمرفحيثارزميالخوااسمخلدوقد.للرياضيينكمرجعيستخدم

بايةقيقانونااصسدرقدسلفستوالباباوكان"طا!3ء!رد!باسمالحسابفي

المربيةالحهممابيةالارقاممذهاستخدام11)دبيلكيانيةالثا!شة.الميلاديةبالالف
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الحسابيةالارتامبهانت!كااولالشيالسهو؟لةمدىالآنندركجميصاولعلنا

)ستخدامالارقاممذهاسشخ!امتبعوقد.الهجاءبحروفقارناهاماافىاالمربية

العربيللعالمامهما،دخشم!افيالفضليرجعحيثالشريةوالعلامةالعفر

ةاشالم!محيطبينالعلاقةتتجلى"المواتيةالرسالة"لهقالفففي.الكالهنمي

استخدمكما.عشريةعلامةعشرستةالى"ط"قيمةوحسبقطرماونصف

.الاشار،اتمنوغيركاالنسبةوعلاسةالجذرعلاتالعرب

الجبر:-ب

وكمابالرياضيةا(لعلوممنالفرعمذامؤسسالخوارزمىيعتبر

تستخسموالجبرالسابفيكتبهفللتوقد.ذلكعلىشامد"والمقابلةالجبر"
حلولاقدمواقدالعربأنالمعروفومن.طويلةلقروناوروبافيكمراجع

الدرجةمنالمعادلاتوكذلكالشالثةواالشافيقيالدرجتينفىالجبريةللمعادلات

للمسائلحلولاا)نحوارزسيقدمكماألطإلىالاسومعارلاتالمجهولينقاتةين!ثلا

فيالهخدسةعلمبر!لاا!مشخدمكما.الجبريةالممادلاتباستخدامالهندسية

مهدتكماالتحليليةالهخدسةعلمأ!سسوفمعواوبذلكالجبريةالمعادلاتحل

حمزةوابنيونسابنعصالأدتوقد.والتكاملالتفاضللعلوم!اأعصا

وبرجسنابيرأبيعلىاوروبافيامهاستخ!ثماعحيثاكتشافاللوغاريتمالى

وضعفيالمربالرياضيينممماممةسدىتمكسالهامةالاعمالمذهكلولمل
قسط،كاملابو،ارزميالخوامنهموتكرللرياضياتالحديثةالعلومأسس

جامشي!،الدينغياث،الاميليالدينبهاء،الفشحإبيبنسخان،لوقابن
مم.وغيرقرةبناثالمحتو،الخيام،الكومي،الخشان

:المثلثاتحساب-ب

منالهامالفرعلهذاالمنظمةالعلميةال!راسةبءفيالفضلبر!للكامن

العربالرياضيونوأدخل.العلميةأسسهوضعواحيثالرياضيةالملوم
العدديةقيعتهاوحسبوابينهماالملأقةوأوجدواأظلواالجيبمصعللح

لحسابالرياضيةالبرامجوعملواتربعلهاالتيالرياضيةالعلاقاتواستنبطوا

الفرعمذامنوتصكتحنكتهمدىالبيرونيكتابويمكس.المئلثيةالبوال

الدائريةوالمقاعلعوالقوسالوترقيمةكتعيينالابعاثمنعدبالهن"أحيث

مقافيا!معهمالتاريخخلدالذينالمربالعلماءومن.جيوبهمبينوالملاقة

.والخازننيوالبيرووالبوزجافيوالتوصيوالتب!يزيالافلحابنجابرالعلم

الفلكية:العلوم-2

منكثيراحققوا!د.العربالقكيينأعالحعرالسهلمنليس

وللاممية.كاولمؤتمرجلساتلهاتفردانالممكنمنالرائصةالانجازأت
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فروعمنلهرعكانهالفلكعلممعتعاملواالعربالفلكيينأنالقولصتطيع1
وقد.الرياضيةولم"لحساباتالفلكيةالمشامداتعلىيعتمدالرياضيةالعلوم

الفلكيةالظواهرلرصمدتصعيمهممنالملصلجةةالاجهنبس!لاالغلكيونا!شخدم

نابخايجدرومنا.الفلكيةاضيةالربلوا!جلاحسابعلىساعدتهمحيث

:العربللفلكيينللاممة71الاسماءبمضنذكر

البلقاني،-4،الفرجاني-3،بشاربنسهل-2،قرةبنئابت-ا

،الخازن-9،البوزاني-8،اسحقبىحنين-7،الكومي-6،اللندي-،

البطانى،-13،البيروني-12،البعلبكي-11،الصبادي-01

الصوفي،-17،الهيشمابن-16،الخيشي-15،التونسي-14
طفيل.ابن-18

عصروفيبالقامرةالمقطمجبلوعلىبفأدفيالمراعمدالعرببنىلف

احدىمذهوتعتبرميلألف24بالارضيةالكرةمحيطحسابكأالمامون

الفلكفيالمجسطىكتابقرةبنثابتوشجم.ىم!وملابنالرائمةتالانجاز،1

الشمسحركةأيضاوسجل.وتدريسهىرلمسهليسهللخصهكعالبعلليمو!مى

بينهماالفرقأانحتىللغايةرقيقةحساباتهوكافتالشسيةالسنةوحسب

.!قفثانيةنضفميالحدسثةالقياساتوبين

مذافيكتبعدةالفحيثالعربالفلكيينأعظممنالصوفيويعتبر

فلكيةفلوامرسجلكما."الاشعاعمعلارح،التذكرة!كالكواكب5المضمار

الانشقاليةالفت!ةتعتبرأعمالهأنحتىالمجرأتةر.ومصورسمالخجوملآلافكثنة

رع!لاحساباتمندقةأكثسوحساباته،النهغةوعصرالبعللميالمعربين

الفلك.علمفيحبةت!تبروكتبهالفلكيةوج!اولهالبطلمي

الكتبمنكثير،ا(الميلاديالعا!ثرانترن)الكوميرسشمممهلابووألف

القياساتمنكثنابفدادمرعدمنبهاوسجلالحليةالاجهقةاخترعكما

كشبكعا.اللاتينيةالىأعمالهجعيعوترجمت.النجوموحركةالفلكية
احديعتبرولذلكالملعيةالخاحيةمنالفلكعلمفيمؤلفاتمدةالكخدي
روأدمنأبضارائدوالفرجاني،الوسكلىالعصورفيالفلكفيعلماءئعانبة

،الحياةفىكتابهليضعالاندلسيالافلحابنجاءالاسلاميالمنربوفي.الفلك

ام7)عامالاسكخدريةلينجهسطعالذيبطليموسعمال1فيهانتقدالذي

الفلكفيكتابهألفالافلحابنتلميذالبعلىوجىاسحقوأبو.(م151-

ميخائيلبواسطةآللاتينيةالبطروجيكتابوقىجم.بطليموسنظريةمقالذي

.مكانكلفي،بعدهلينشر2171عامتولي!وفيسكوت
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قبلهالتيالكتبمحلحلالذي"الحكيمزيج"كتبفقديوفىأبن1دما

بوا!معلةللفرنسيةوترجم.!لويلةمقدمةبجانباجزءا81ك!ابهيشولحيث

.م978عامالقامرةفياكصسوكسوفالقمرخسوتورعدكوسين

الحكمة"انسيقل"كتابهفيالدقيقةالفلكيةقياساتهالخازنابنسجل

قيالفللثفيالمؤلفاتأمماحدهيعتبر!مارتونرأيوفيلصاتلمدةتىجمالذي

التىالاجسامكلتجذبكقوةبيةالجانيعنملاحعلاتهوأب.الوسطىالمصور

حيثالكثيرةالبعلانيأعمالفسجلانننمىولا.سقوعلهاعخدللاارضتتجه

الاخرىوالنجوملقمر7احركةمسارتقد/يىاتوعمححجدبةفلكيةج!اولععل

الاغريقىمنوكلىب!علاالتقويمبينوقارنمساراتهافيالنجومحركةوناقش

المستعملةالفلكيةالأجهقةاكلشمالكيفيةشرحكما.والقبطيوا"لفارسي

الصبي!زيج"كتابهونهمثرأخرىولغاتللالينيةكتبهوترجمت.عصرهفي
فيلليخو.بواسعلةم1899عام

نيكا:ول!ليكاالفيزياء-3

ياءالفينعلمروادمنوالخازنوالبيرؤنىالهيثموابن!سيخاابنيعتبر

فقد.بالعالمالفيقياءعلماءباعت!افتحظىالآنحتىأعمالهمزالتوما

الهيثمابنوكتبالضوءومموعةالصوتسرعةبينالاختلافسيناابنسجل

وتتصفالبعرياتعلمفيالباحثينكبرمنويعتبرالعلبيمةفيكتابا24

.المفارمذافيبيكونسبقوبذلكالمعليةبالا!كلشنتاجاتبارتباعلهااعصالمله

منوغيرماوالبعرياتالضوءوان!كا!هىانكسارعلىدراساتواشتعلت

السوائلوتوازنالحركةعلعلىمركزةالبيرونىبحاث1وكانت.الظوامر

ن؟اوكتب.الينابيعفيالماءوارتفاعالسوانلواتزانالضغطناقشوقد

كتبكاالجاذبيةصكزوعهىالميكافيكاعلمفيفوعهمنكتاباولأىم!وم
عره.نيأولةالمتداوالزجاجيةنيةالمع!ةالاجهقلصشراتتفعيلياوصفاالرازي

رة1القدلهوان،وزنلهاكمادةالهواءتسجيلفيتورشيلليالخازنصبقوقد

أرشمي!سقاعدةتعلبيقامكانيةلاحن!كصا.السوائلمثلالاشياءرفععلى
وباسكالتورشيللىسبقوبذلكالسوائلعلىمطبقةميكصاالغازاتعلى

الموادكثاافةت!يينعلىبحاثه1الخازنوأجرى.ألابحاتمذهفيوغيرمموبويل

جرى1وغيرمامنالكريمةارالاحجابهنللتفريقكعلريقةالكشافطوا!شخ!م

طريقةو!ثرحالعلميةالاجهقةلمضوصفكماالجاقبيةمركزعلىبحوثا

نتائجهوكاتمعدناعشرثمانيةكثافةبتعيينالبيروفىقاموقد.امهاا!شخدا

وظلت.الحاليةالنتائجعندقتهمافيكثناتفترقولاعشريرقملرابعمدونة

ابعالساالقرأننهايةحتىاوروبافيعلميةكمراجعاولةمتداالعظعاءصؤلاءكشب
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4-الكيمياء:

الزمنمنلفترةالاوائلالكيمياءروادعلىاليوفانيالفكوسيطرلقد

كالرصماعىالرخيصةالممادنتحويلحولا!عركقبايففيالبحثنللحيث

يشغيالذيالحياةوأكسيرالفلاسفهحجرتجضيروكذلكذمبالىوالنحاس
ن؟بالفخسنذكرأنيجبوهنا.الانسانعمرويطيلالاسراضكلمن

انهاالكخديوذكرلب!صهاالممادنت!ضتلامكانيةبامنا7يؤلسيناوإبنالكشدي

جابرأنورغم.ذمبعلىلو!حللالكيمياءدراسةفكرسأنللوقتمضيعة
الكيمياءروادمنراثايمتبرأنهالاالمربالكيميائيينأبويعتبىحيانبن

بنىكماالكيمياءفيالععليةالدجارباجراءأهصيةأفلهرجثةثي.دحلا

تحضيرطريقةبقةف!صوفمتلا.الدقيقةالممليةالمشامدةعلىاستنتاجاته

الحديثةالكيمياءعصلياتمنكئيراعرتكياوالكبريتالزئبقمنالسنبار

بمضحضركماوالتكلسوالتبلوروالادابةوالتر!ثيحوالتقمليرالتبخيرمثل

أوروبافيمتداولةللاتينيةالمترجمةكتبهوظلت.9كاصيدماالباختقالمعاثق

العلامةولهعتبر.وسا(رتونوكراوسوكبنلوتبىبهاواستمانقرونلمدة

الكيمياءلملممؤسساولعتبروالكيمياءالعلبروادمنائدأراالرازيبكوأبو

زجاجياجهازاعشرينمنأكشربالتفصيلفص.ووالاجهزةصممفقد،الحديث

عللأنهحتىالطبيةأعالهكلالكيمياءفيمعلوماتهوانعكست.وممدنيا

بجسمكييائيتفاعللحداوثكنتيجةموالداواءمباستخد(1الانسانشفاءلهمعبب

كعا(القاجزيت)وأ!ساهالكبريتحمضالرازيحضروقد.الانسان

تحضيرفيذلكبعدواسمتخ!امهانتخصرالسكرمحلولبتقعليرالكحولحضر

خاعى.أنمينعلىالسوانلبعضكئافةبتعيينقامكماالاىويةبمض

شجمحيث(الميلاديالعا!ثرالقرن)الكيصياءفيكتابهالمجريتىوكتب
نذكراانبتايبرومنا.الكيعياءاطاريخر!صم!أالآنويعتبرللاتينية

وأبنميمونوابنوالبفاديالبيطارابنمق،العربالعلماءءا!سأأيضا

.الكيميا"علمفيأسماءممالتاريخخلدالذيوالزمراويالغفيس

:النباتعل-5

اصتخدملذلكالدافعوكانالنباتاتدراسةعلىالمربالعلماءحرص
براسةالع!بوبدأ.الطببةالعغاقيرفيمستخلصاتهاأووالاعشابالنباتات

صنقلكتبعثماكشالمرماعلىتساعدالتىالمناخيةوالظروفوبينتهاالنباتات

يعرفماوموالا!صتخداموطريقةالمناسبةوالجرعةالدواءتحضيرطرقدراسة

الادوية.بملمحاليا

لدراصة،الطبقانون"كتابهمنالثانيمجلدهسيناابنكرس.وقد

وطحالبزمريةونباتاتوأعشابأشجارمنعرهفيالم!روفةالخباتاتمنكثير
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تنموالتيالظروفواحسنالنباتاتبيئةوصفكا

النبابعضاعطاءظامرة!ونكماوالمستنرعةالبرية

أشكالووعفيليهالذيالحامفيف!يفومحعول
المورفو)للنباتالعلامريالشكلبصلمحاليام!ىوف

حيثالخباتاتلدراسةجزكاا"هـالشفاءهب(اتكلي

طرثرحكماالنباتاتفيبالتكاثرالخاصةوالافكار
.غذاث

النباتاتبينوفرقليها

عامفيجيدلمحصمولتات

موكمابدفةالنباتات

أيفاخصمى.(لوجى
ياتالنعلسمنكثيايون

علىالنباتاتحصوليقة

!لبيبأحسنقلادةعلىوحازالاعشابعلعاءأفمهرمنالبيعلارابنويعتبر

مفرداتفيمع7هـالجاواسعهالاولالموفوعمذافيكتابينوكتبسوريةني

زكرالاولالكتابوفي."الادويةفيالمغني"والثاني"والاغذبةالاىوية

وطرقومضاد)تهاوضررماامهاا!متخدا،تركيبها،علريقة،الاىوية!لبيعة

فيكبديلاستخدامهايمكنالتيالاخرىوالاطويةالنباتاتمنالدوأءتحضير

الاعثابمنومناتلفةسنباكثرالنباتاتءا!سأوقكروجودهعدمحالة

.اي،دجبأورتبهم

النباتعلمفيسبقوهمنلاعمالتقيمبمملالانطاكيداو،دقام.وق!

اسماءودون،،المجابللعجبوالجامعالالبابأاوليتذ؟كرة،كتابهوكشب

النباتاتعلىالتأكيمهكللجمهاوقتوأحسنومواطنهالفةمنبأكثرالنباتات

الطبية.

:العيوانعلم-6

وتقسيمهاباصهابا،لحيواناتوعفحولانالحيواعلمدرا!مماتشكزت

الملماءودرس.تعومأوتطبرأوتقحفاوأتمشىالتىتلكمثلانواعالى

وسجلوابنشريحهاوقامواعليهاالبيئةوتأنيرالحيواناتسلوكبالتفصيلبس!لا

نواع1"هـالشفاءكتابهفيسيناابنفوصمف.المختلفةأجهقتهابينمقارنات

والعرضبةالعلولبةالمضلاتمنكلورورالامصاءحركةفيتتحكمالنىال!ضلات

والمد!ونةالهامةالنتانجمذهأكحيتالتشريحلعلممارستهبؤكدمعاوالمانلة

وعفكا.وسكوب1بالميكرأوامبرةبال!داسةفقطملاحظتهايكنكشابهفي
المظامانواعأيضاوشرح.والطيوىالحيواناتمنكثيرةأنوأعاتفصبليا

والاربطةالانسجةوكذلكوئرايينأوررةمنالدمويةوالثمعيراتوالفضاريف

العليوربينوالمقارنالوصفيالتشريحوذكر.اديةالالهاوغيرالا)راديةوالحركة

وكيفيةالسويةودورتهاوالتنامليةالتنفسيةواج!زتهماوالحيوا.ناتوالاسماد

.الغذاءمضم

كاالحيراناتمئات،المخلوقاتعجيب!كتابهفيالقناويخىووصمف
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للتاءنهوتخنغذاءماتجععوكيفأشكالهاووصفمخشلفةلاقسامحنفها

النحل.عنالآنمعروفموكماراتعةمندسيةأشكالفيبيوتهاتبنىوكيف

ني!لجموفي.مجلداتصتةفيالخيلعنتفعيليةمعلوماتأععلىاصيداوابن

والنحلوالطيدروالكلابوالاسودوالماعزوالخرافالجعالوصفآخرين

وعلوكها.عضائها9الىةرالا!ثهـاممعلعناكبوالخملوا

الحيواناتصنفثمأتسامأربمةالىالحيوانات-فقدالجاحظأما

أعمالهالجاح!سحلوقدالحيواناتسنان1فىخاصامقالاوخصصقسمبكل

الاولالعلرازمنم!ملياعلمياباحثاالجاحظولهمتبرضخمةتا!لجسسبمةفي

بعضسلوكعلىالكحولتاثيروسجلالحيواناتمنكثيربتشريحقامحيث

منلعتبرولذلكزجاجيناقوعىداخلحجقهابعدتصرقهاوكذلكالحيوانات

تل!تشاوقد.المقارنوتشريحهوسلوكهالحيوأن1وصفعلمفيالباحشينأحسن

ووصف.الحيواناتلاسعاءببي1فهرسعلىالحيوانعلمفيالدميريمؤلفات
منهم.كللمعيشةالملائمةالبيخةمنرحكعاوالزواحفوالحشراتالطيورمشات

مل!لامياىينبعضفيبر!لاعلماءلاعمارلالموجزاصشراضيوبعدوالآن

مسامعةوورىحضارتناقدمتماى!مجميعالنااتضحقديكونلعلهوالمعرفة

علينايجبولذلك.الحديشةالاوروبيةالحضارةبمثفيالافذاذالمربعلماء

تراثناتحعرأنالآنواجبنا.بحاضرماالامةماضيفصلانالاحفادنحن

ناميكالعالممكاتبفيوروناعربيامخعلوطامليوننصفمنيقربصافهناك

نثرهسبلونسهلالشراثمذانرعمدانعليناسجب.المدونةغيرالاعدادعن

بهنهفينبراسااثالتىمذالناليكونوالخاصةال!امةمتناولفييكونلكي

نسشفيدوحتىالمبمذالنمشعبالطىيقنغسفيالسيرعلىتحثنادافعةوقوة

مخازنمجردالىتتحوللاحتىاوشانهامنالمرجوةالفائدةالتر،اثمعامدمن

الكتب.لحف!ودوراالمخعلوطاتلحفن!
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لمصامجعواالماوص

المدد،العالمىالفئسجلة-ععلية.س.ا-الغسبيةافقافةفيالعربمساممة-ا
.(1977)19-6صفحة،الماشر

.(1980)آ8-1صفحة!ا!ليونمىكرممالممجلة-المىبيةالنقافةعلىنظرة-2

الصريحةالقوسيةالمئمبة-الاوربيةالنهنمةععرفيوالمسلمينبر!لامساممة-3

.(1977)المعريللكشابالقوميةالههيئةعنر!ع،لليوفسكو

العبعتحت-ميلرونال!.روالحسئيوصفاحمد.د-الاللاميةالتكنولوجيا-4
.كمبردحوجاسعةاليونسكومعلمشىبينسالأختراى

،-"ح،+،لاكاة!هه3حط!"كهولءمدح"م!علاحا،!كح.!.3.!م!لأة.

4!*لهلأكطا!5أم!كول(ولا!حىء،مء،"،ح+*،ةء"!،،!،عء4(!هلءحء!4،"!س!+5)

"،ء7ممو،.ء").،977ه".6-،90

2-لأص!"،لاحممولص!ع+!ع(،ألح."!ع5ءح3حة4!د!ح0.3،.،"2،(،98.أه

،-لو)صةحمة4!3ء6ا*كاةكا(!م!!ءةم8ح"لا،ر!محمءكا*!كهذءة!*3ه!!حم.ى!!ة!د6

*لا،ة!*،!س8++.ورأص453"ى!ع!م.لو!كم،لأ:!!كعهأول!4،كم!آ)"لاة*هأء3

!لا!س3م،ل!لأ!ح4"!ك!(!،ة\8!*!ع!ألس،له!3!،*!،+ح5.

*عح!ح")!م8لأه!ن8"!ممما3ء،حهز3*"ةء!.

4-،،آ6ا!ءف+حح!8،ه*4،،!3لأ83م*ة6،ء+.

!ط"ح4*.لأا-+455ةممم!*.*.+بم،،*ه3ح!ك"!!5حء4ه!!ذ*ح51،ءلأه*ءذأء"
"ة*هم!*6ف4!ح"*"7+حألأ3ءع3!06
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القديمةالعربيةالعلميةالمصطلعاتموسوعةمشروع

يةالكايزفالدكتورا
الانافيةوالعلومالآىابكلية

معالمصطلحاتعنتساؤلاتهمفييشتركونالحديثةالملومفيألباحثيناذ-1-

الواقعأنأذلك،المربعندالملومتارلهخفيجهودمميبذلونالذيناولئك

ال!قيقةالاصطلاصيةللالفافلىالعربيةاللفةاستيعابمشكلةيطرحالملمي

لعضويطلق.العديثالعلمبهيدونمماالمغتلفةاللغاتعنوترجمتها

رغم-القسنصورمعتتسعالهوةبأنالتحذيرصيحاتوالمفكرينالعلاء

المعاصرةنهضتهافيللاممالفائقالتقدمبين-ومصطلحاتمترجماتمنيقدمما

باللغاتتدريس!ايتجلىالحلأنمؤلاءويىى،بالعربيةلفاتالمقعليهوما

علىالقائينصناد!دعوأنخاعمة-بلغاتهاوالمرأجعللعصادروقراءةالاجنبية

الخقل،يحسنونفلاالاخرىباللغاتالجهليستغلونحديثةترجماتتحقيق

.-أجنبيةعليةاشجانراتأنفسهمالىيخسبوناو

من"اجزءاليكونالعربيالعلميبالتراثالامتمامالاطار1)قمفييخهض،

فالعاملون،المصطلح!مةالضاحالىبورهمحتاجولكنه،المعاصرمكالالاتحل

،قويش!يدكلالاعليهيقدرلاصخرفيينحتونالعلميةالمخطو!لاتنشرعلى

الازمانبانفا!بالترأثالمهتينسةدي!جباالاجيالمطاليةنستطيعولا

يصنعأنيعكىوانصا،وتدقيقهاالعلومألفان!فمبطفيحدةعلىكلالعلويلة

العربي،الملمتاريخفيالمحقق11مذليخدمالممرفةابوابمنبابكلفيمصجم

فروعه،أوالعلمجوانبمنالجاتمذاطبيعةفيللبسثاكبرمجالالاوليترك

والحيوانالنباتفيكثيرومو-منهنفيد!آيعكنمالاستخر.اجثمومن

والصيدلةالعلبميادينفي-وكذلك،والاجتماعيةالطبيعيةالبشةمعوالتفاعل

نبنىخرى1جهةومى،المعاصرةالمعليةالحياةفي-العامةوالصحةوالعمارة

بكيقيةوخبرة،العلصيةللخهضةحضاريةبموشاتدرايةمذهممرفتناعلى

وسهولة.بيسروالمتململلمالوالمفهمبابهفيال!قيقالعلمىالمصطلحعكلوغ
أدعكنناعلمكلجزئياتفيخرى9ولغويةبألا!سسالبلميالوعيوعيناماواقا

أ!بتفالمسالة،ال!عريةللممارفوالاستيسابالسرعةيخهنحوعلىنتعللقأن

اللغويينمنعدداتقارزبايتتم!ومذا-اللفويالتعاملعرونةتحصيلمن
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فياللفويالتحصيلمنمرتبةالباحث!منعدربلوغوكذلكالعلمفي،سا"ل

تعوقهم.ولاالباحنينكثرتهتضيرلاكمهوانمادلكوراءوما-ا!دلالةباب

الفونسيةاللغةأويةالانكليقاللغةدخلالمصطلحاتمنكمالسياقمذافيونسال

الالفاضدتلكمنمخاتةالاجابة!متثون؟المافيةسخةلثلاثينفيالروسيةأو

اذن.الفروعمنعلرفكلفيبلالفووعمنفرعكلفياستحدثتالملمية

الاصتفادةحسنبفعلبهاغخيتوانصاالمصطلحاتمتضمنةاحلعاتتلكتكنلم
الىيلجؤونوا،لاوربيون،العياسيةوفىاالنعتيةأوضقاثيةالاسقدصاتهـا!ن

الىامذافييعورونانماأنهمننمى*؟ونحن-واللاتينيةليونات"الاصول

وصيغمركباتلخلق-الحدايثةلغاتهمتعوزممام!نعاللغوسةأصولهم
العلمية.للالفاظ

كما-تقدمأنالقديمةالعربيةالعلميةالمضطلعاتموسوءلآ،وتستطيع

الملصةالبحوثبأصولالربطخلالمنالمعاصرالعلمىالمجالقيعونا-نرى

-ج!يدةمستحد/ئاتعنللتيبيرصالحةكانتانوبعص!للحا!ا،القديمة
الحديثةالجزئياتعلىدالةمركباتمنهاكوناآوصرفيافيهاناحورما1(ذاخاعمة

الملعى،البعثصدمةفيبيةالمساللخةحيويةعلىوبالت!رب،صرفيةباخافة

وغطت،الفلسفىالتأملإغراروألىقديماأعماقهالىوصملتالتيوهى

وبعيرتهم.ممببصاشوالمفكرونالفلاسفةرآماالتيالآفاق

أفها)1(فسنبعلعيةاصطلاحيةكشبمنأيدينابننماالىنظرقااذااننا-2-

(2)أو،الاجنبيةوالاصطلاحيةالمعجميةالكتبعنمترجمةعون.اناما

."متوجمةوأخريحديثةبمعمطلاحاتتعزجقديمةعربيةأصولمنتركب

خاصة،بالرباطالتعريبتنسيقمكتبينهجهمنهاالاولةضربانمقان

اللتمجممافيهقدموالآخر،المريبيةمشروعاقهبهاأ!بيالتيتجاربهقي

للاميراعيةالزاراالمععللحاتمعجمةمثلمنكتباوالقامرةبسشقالعربية

بدمئهمق()الشهابيليحيىالاثررلةاهلصطلعاتومعجم،الشهابيمصطفى

الطبيالعجمتمتالتىالجهودومفاك.(بالقامرة)ض!اوا!لعبم

يحعدوكلها-الاعمالمذه2أمانقفلكنخا.آلجغرانياوالملعي!،العربي

منبعدماماالىتؤديخعلوةيعد،المقاييسكلفيلانهفيهاالطيبالعمل

ال!ثممول1أوا،لاستي!ابمىمنهماالاولى:مشكلتانفشواجهنا-واحكامتجويد

المستوىتبلغ!كغيرمنالاعمالتشفاوتو!ناعلمىبابكلفيالمفترض

لقدالابوابصنبابعظماستوفيواشن،للملومالونما!ممعةال!ائرةفيالمخشود

التاريخيالترتيبالهتقادى5الاخرىوالمشكما،،النكعلهالىبحاجهطهمائرهالظل

تاريحخيةحقبةفيالباحثينيعينلالذلك،المصطلحاتتلكمنمصطلحكل!ع

الزوايافيتأويلاتهاأوالعلعيةالكلاتمضملربلغكواضحدليلسمينة
الهامة.فبقةالم!
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والطبيةالطبيعيةالملومبمسائللالبحثمذافينعنىأنناأقكرأنواود

والفلسفةالفكرذكرعلىج!منلكننا،بهايتصلوماوالفلكيةوالريافية

.الحالاتبعغىفيعليهايمةالفالمصاكرلاشتمالالان!همانيةالعلوممنوأ!لراف

الاصطلأحعالفيالعليةالمشاكلاكتشافمنيستفيدانماوسعينا

أرضيةخلقموللموسوعةالاوللهالهون(1)لذا،الافضلالموقعالىليعل

الموسوعيالاعلورفدبىالمسالحلمكتبمنالمزيدنشربفضلبا!لرادتنمو-

(2)الفيةالعربيةالمصطلحاتمن-العربيةالعلعيةاللفةدائرةيوسعمما

أ!بتالتاريخيةالحقبعلىالواحدالمصصللحلهئروحتوزيعموالآخرواله!ق

نحوعلىالفروقني!تو،والمعاصرةالحديتةالازمنةنحووتتجهمبالات
!لياعيا.وافح

كأالمصطلحاتموسرعةانشاءعلىالصاملينعلىينبنيحسةمحاورثمة-3-

وقدقيقجتوفهـيحالىألحاجةدعتكلمابينها!جصالنتكامليتابعوما

بية:العسالملميةالاصطلاحاتكتبمجصوعةلو(الاالمحور0-ا

بنمحصدبنمحمدنعرأبيابي1الفارللفيلسوفالعلوماصاء-ا

هـ.339-026طرخ!ن

الكاتبتالخوارزمييوسفبنأحدبنلمحعداالعلوم-امفا3تمح2

هـ.055-045محدبنمحم!بنمحص!اليللفقالعلممعمار-3

هـ.816-740الجرجانياالشريفللسيدالتعردفا!-4

هـ.4901-0281الكفويالبقاءلاوىالكلما!-،

.(اللغويةوالفررقالمصطلحاتفيممجم)

.م1862نويالتهااأعلىبىرو!ملالفنوناصطلاحاتكمثهاف-6

.م1866خانن!سحقي!صلالعلومأبجد-7

احعاء،العلوممفاتيح"أبوابفياماالملومألفاظتصنفالكتبومذه

وتتنوع،والكلياتكالتعريفات7ئيالف"مثكلعلىو،أمئلا"العلوم

والانسانيةالماديةآفاقهفي1و،والتعلبيقيالنظريالعلموجوهفياهتماماتها

فيمابعضعلىالاقتصارويصكىللموسوعةأرضيةتصلحوهى،والفكسية

.مولاادهعلىالتاريخيالتنظيمواجراء،الكتبمذه
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الكتب:عنوانيحملالذيالثانىالمحورفيالكشبمنالثاتيةالمجموعة-2

والمركبة:المفردة4الاختصاصبالعلعة

المركبة:العلميةالكتبفمئ

ا!شفاء-ا

والفلكالعلبيةقيهماعدةعلوماتتضعنفهيسيناابنالرئيسللشيخ

أمورالىاضافة(00الالهيات)فلسفيةو،أبوابوالمتطق،والرياضةوالتفس

الشمرفن)نيم!صملاالفلاسفةالىوصلكعاللمنيلقخاصبننلامتتصل

.(والخطابة

الصفاءايخوانئلرسا-2

نونالقا-3

والدوائية.والتشريحيةالطبيةالاموريتنلهـولفهوسينالابن

.للرأزيالئبفيالعاوي-ع

:المفردةالكتبومن

وللجىري.،ش!كربنموسلاولاىائحيل؟"الميكانيك"العيلكتب-5

،أ!ريوسلبمان،ماجدابنكتبجوالملاحةالجغرالهملأكتب-6

يسي.لادراولمفصىاو

:الحسابعبمفيالانتسابصاسمضها:والهنسمةالعسابكتب-7

..الامويابراميمبنشي!يل

...والفلاصةو"لعيواناثنباتوكتب،والهيئةالف!ككتب-8

احصائهاالىان!عقوليسأ،مثلةنضربانعاالمعنفاتبذكرناوفحن

جاءماتؤكدالمصطلحاتمنمجوعاتالىيوصلفيهاالععلانوا،وتبويبها

زمنلتح!بالفرصةوتعطى،الاولالمحورفيالمذكورةالكتبقوانمى

منطبعقدعليباقدطرأأنوالملحوف!،فيهاستعصلالذيالموضع1والمصطلح

علمب،مصنفاتمنأوربةفيكانماألىالصسبوتنبه،العلميالتراث
الموجز.لهثرحهاكلالملمألالفاف!وبلورةغربلتهاالدارسينما!مأويبقى
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وهوالموصوعةفيالملمنجوانباضاءةفييساعدنالتمحورئمة-3

حتبةفيقدموماالتىالمؤلفاتسماءوالمؤلفينأسصاءالشضتالكتب

و.فروعهـا:العلومتقسيساتأو،عدةأزمنةفيأومعينة

.هـ(377الكتابألف)النديملابنالفهرست-ا

العلومتقسيمبين!مشتىومو)للفارابيال!لوماصاء-2
.(ومصطلحاتها

هـ.427صينالابنالعقليةالعلومأقسامفيرممالة-3

ابى،اهيمبنمحمدني!لالشمهمعىا!لظصدأسنىالىالقاصدارشاد-4

هـ.749السنجاريساعدابن

هـ.808(محدبن*الرحمنعب!)خلمكلنابنمقلامة-،

كبريعلاشمصطفىبنلاح!السيادةومصباحالسعادةمفتاح-6
هـ.968زاده

كاتبالقعبدلمصعلغىوالفنونالكتبأسامينيالظنوقكشف-7

هـ.1068خليفةحاجيجلبي

تقدموقد،ق!موهوساالمؤلفينألساءصحةالىي!هتالمجعوعةومذه

تاق؟العالىشلهنمدأو،توثيقالىيعتاجاشكالولبمىيكتنفهموقففيترجيحا

للعلم.فروعبن

باسم:عليهايصطلحاللغويةالمماجممنعددفييحتثلالرابعالمحوو-4
اولةالمتم!الالفا.ظتسردمنهاكلفيابو/بوفققىتبلانهالمالممانيمعاجم

آسماءتفعميل،والادواءالامراضوصفة،الافسانخلق:شلعنفيه

.المحورهذافيائكتبأممومن...وأوعمافهاالحتات

.هـ(395)السكريملاللافيالاشياءمعرلهةفيالتلغيصا-1

.هـ(430-035)للثمالبياللغةفت-2

شصولا.وأكثرهاأوسعهاوموهـ("،8)ة!يسلابنالمغصص-3

،العلومفيوجرانبمصعللحاتتؤكدآوأتمنرحأنهاالكتبمذه.وسيزة

امدي/دحتوالموادصفاتمنعلمكلئياتجقعليهاتبنىأرفميةتصطىانهاو9

وتمريفها.

-213-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تصنيفاثن!أفيمميخاتمدالكتبمنصنوفوخيهالخامسالمحور-،

أساصياتفيهاتصخفاذ"الكاتبأربءمصخفاتميتلكالموسوعة
الدولةشؤونبهمتصرالكتابلانوالثقافييرا!الاو،ديالاقتصالنكئهماط

قسصاتهاوفي،اذصحيحةدلالتهافيالكلماتاسشعمالمنبدولاوالامارة

شفاتالمصتلكأممومنالتوجيهاتومعرفةالاخبارلفهمالاصعللاحية

المؤلفاتبعضنبهـوكذلك276الدينوريقتيبةلابق،،الكاتبأب"

تغعليهااقىاألمساحةوبيانالدلالةفيالتدقيقعلىيساعدماتوردتالتي

العهكريملاللادىمولفومنها،(اللفويئالفروقكتب!!عنواننحت

.هـ(4القرن)اللغويالعليبولاوى،"الطةويةالفروتي،،ـه395

الالفاف!علىتشتمللانهاوالدخيلاطمربكتبأيضاالمجالا!م!اوتمين

!.االلجواليقي(،ا!لعرب،ا:مثلمنوالعلمالحياةوجوهيالمحورةأوالاجنبية

!!كليفيطالغليل!)شفاءوهـ،540-465(أحعدبنموموب)منصور

هـ.6901-977الخفاج!أحمدلدينالشهاب"اللاخيلمنالعرب

جصعلاولىلمفي:مرحلظنالىتنقسمفاذياالمولهموعةفيالعملخعلةاماأ-4-

تركقوكذلك،الملعيةالمصطلحاتتصنيفعلىتوفرتالتىالكشبمنةركين

يرتبومذاالقدلمةالاختصاصيةالكتبمنو!ثروحهاالعلميةالالفاف!بصض

تستدركلنالتقهـههيات3أدساساالفماءعندالعلملاقسامتخغعأبوابفي

.الفماءالملماءعنديكتمللمما

تتابعثمالاقدمالمعطلحفيذكرإلتاريخيالتتبعالمملمذاوينتظم

عملنكعلومهنا،ومؤلفاتهمباصحابهمامتصلةالعصوربحسبمفهوماته

.الخوارر"العلوماصعللاحاتا!يفكتباصخمواالذينثي!التر."لباحئينب!خى

فاموسوالاطباءقاموسى:في(،والقوصودى"،ألعلوممفاتيح:في"الكات

.الالباء

أعمالبدراسةتشعلئومياممبةنياتمسالةالىألانتباهألفتأنو،أرب

مادةوتصلحوالميكانيكوالعلبي!ةوالصيدلةالطبفيعلصاءقد/مهاموجزة

سينايابنأعطاهماالقريبوالمثال،مصعللحاتةايمركزةاضمريفات
.المصعللحاتوكتابلمل!يلالثتاببكنمرحلةفهو؟النجاة"الموحزكتابه

ألاصولبحمسبالفبائيايرتبممجمتكوينفهي.لاخرىالمرحلةأما

النهجومذاالاصعللاحيةالكلماتآوائلبحسبأووالرباعيةالثلاثيةاللغوية

للجرجاني.ءالتمريفات"مثلمنالبابمذلمفيةمي!دقلاالمؤلفاتبمضبهعملت

بتسكين،الوافيوالثرحالشاريخياكأبععلىههناالموسوعةيماونحافنلى
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غ،مصعللحكلعلىالكلامأولفيالعامةال!لالةأعلاستحضارالىاضافة
الصلعى.سباقهافيالخاصةالعلمبةالدلاا"تاني

الموسوعيالشصنيفمنالنوعينمذينبينالجمعمبيايكونوقد
فشمةداقهااللغويةالمعا-فياك!كانمثلماالعربيةألعليةللاصمعللاحات

البلاغةاساس،القاموس،اللسان:الكلماتأصولبحسبصنفتممجمات

اللفةمتئ،الحدلأيثرص!لافيثم،اللس!مقاييسى،الصحاح،المروستاج

ممجماتومناكبالقامرةالعربيةاللغةمجعنتاجمنوالوسيطللعاملي

والتلخيعىللتعالبى،اللغةوفقه،سيدهلابنالمخعمى:منهافيكرناالتىالمعاني

للاسكافي.المغةاو،مبادىء،للعسكريالاشياءمعرفةفي

باعيا.!اكلعاتتستوقفهاريخهاتافياوأ،القديصةالعلومفيفالدارس

مصالتمشازوعوغهـاحروفهافيوتوثيقاضبطااوا،وتوفميحاضحامتطلبة

المصطلحأو،الاصول)لالفافدبحسبالمرتبةالموسوعةتسعفهومهناسواما

ليىاجمها.(وأخرهسعلهووأولهيخاالصرفيةتهيادازكل

قمنهفيويخعلسومثكلاتقضاياعنال!ارسفيهايبحتحالاتومنالك

تلانها،مصعللحاتو/أ،أسماءماليج!يسعىجرنياتتواجههأوعمور

يبأنالىيتفحصهك12نأوالعربيةالملومأبوابمنالبابمذاالىفيهرع
منها.يقسبماآاوبفيته

سواءالمربيةالعليةالكتبفهرصةن9دراسحتناسنالموقعهذافيلناويظهر

علىمشع!التيميالعربالباحثونبهيعنىماأوالممتشرقينبعنا،يةر!مصما

وخبرةدربةالىتحتاجالمهمةومذه،فشيئاشيئاالعليةالمصعللحاتاستكمال

المربيةالعلعيةالموسوعةبتنيةالمهتينمنمجعوعاتوعندالمحققينعند

كاشىسواءيهنرحهوماللمصطلحيفردمؤلاءمنالواحدأنقلك.القديمة
الموفحهالمعارفداتصاصنهعدةمواضعفيأوالكتابمنواحدموضع

.(فيهالمستخدتالسياقاختلافبحسب)اربةمتضاغيرمتكاملةلابعاده

تلكارضيةأتشكلأنالىتطمحتجربةعنعمورةةالفقسمذهفيأقدم-5-

فيرسعناهالذيالمنهجبحسببعدفيماتغخىالتىألعربيةالملميةالموسوعة
السابتة.الفقرات

احصاء":مصاومصعللحاتهاالعلومتصنيفكتبمنأصليناعتم!تلف

وكشاب،نصرأبىعلرخ!نبنسحمدبنهـمحم!339للفارايي"العلوم

هـ،387الكاتبالخوارزمييوعفبنأحعدبنلمحد"الملوممفاتيح"

هـ،427سينالابن"النجاة!ةهاآخرينعلينمنب!واداستعنتثم
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!وجقةاعمطلاحيةمادةكذلكوق!مستهـ.،.،الىللغق"العلممصياو"و

بنيمقوبالفيلسوفللكندلاي"الحورودرسالة"وميتاريغيةامميةذات

هـ.260المتوفياسحاتي

الموسوعة،مذهفيآمهمماسياصحوراالكاتبالخوارزميتمهماواتخ!ت

لامرين:وذلكسابقاوافمصه،علمكلحوطالفارا،بىذكرهمالأرقباتجهتثم

نستعليعلاننا:والآخر،تاريخياالاولالكتابصاحبابيالفا)رالان:الاول

الكلعاتتورىنمومنلهامصطلحاتمعالصلوملبعضمجملابسعلانرىأن

لسبقه(.الفلسفةتسمفيالكفيكظب)وتفمفسبياسوسعنحوعلىالاعلاحية

وقمم!النفس!بالمتع!قالقسمفيسميخاابنمنالاستفادةوخصصت

العلميةللصععللحاتيلا،قغلاأفرىهالذيبالجزءوجتت،8القانون"فيمعا

ومي)والرياضيات،اطبيعياتواالالهياتفي"العلممعيار"فيالصرورية
.(قليلة

المذكورةالعلومكتبفيالفان!منوردماوأحققأدققكنتعلىوفي

.!اللغةفقه،المخصعى،اللسان"المعاصالىافافة

:فيقولالفاىابييذكرمامجموعةعلى"العلوماحصاء!ويشتمل

جملونعرف،علماعلماالمشهورةالعلومأننحميالكتابمذافيقصدنا"

فيماوجول،اءأجقامنهالهماكلاءوأجق،منهاواحدكلع!يهيشتعلما

،اثوأجزاللسانعلميمالاول؟فصولخصسةفيونجعله.ائهاجزامنواحدكل

الع!دةوميالتعاليمعلومفيالثوالئا،واجقائهالمنطقعلفيوالظني

الاثقالوعلمالموسيقىوعلمالتعليميالنجوموعلمالمنافلروعلم،والهندسة

وأجزائه،الالهىالملموفي،اثهوأجقاالطبيعيالعلمفي:ابعوالرا،الحيلوعلم

.!الكلاموعلم،الفقهعلموفي،4"اوأجزالمدفيمل!لافي:والخاسى

عددايستوعبمنهماوكلقسمينتغنفقدالعلوممفاتيحكتابأسا

:الملومسن

والثسس،كاالكتابة!والنحو،والكلام،الففعلموفيه:الاولالقسم
فروعألىمصعنلحاتهعنالحديثيشفرععلموكل.والاخبار،ضور!لاو
جزئية.

،العددوعلم،والطب،والمخعلق.الفلسفةوفيه:الئانىالقسم

.والكيمي!ء،وافحيل،ىقيم!وملاو،النجوموعلم،والهندسة
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وفعفيتتصشللفقيعةمنالمركزة5المرسوغةمذهفيلعملىكانولنن
الرجوعيعكنسعرؤفةمصنفاتفيالمصطلحاتلمصاىرال!قيقالتوثيىلبنات

فوتهمعةمعجماتاماومى)اشاريخياوالربطالتمجىمنلمزباليها
لهقالمصطلحاتفيالنظرمنبدلا(قاتهاالاختصاصيةالعلومكتبأوتصنيف

ودقيق.عحيحنسبلهايمرفولانيةاشويصةتنهاا

المنظمةبمساعدةواضافاتهمال!ارسينمتابعةالىالجهدمذاويتطلع

بحلب.العربيالعلمىالتراثومعص،والعلوموالتربيةللثقافةال!ربية

طبعات!الانالبحثآخرفيبالكتبثبتاأوررولمالاختصارآثرتولقد

بعلبعهاأقومالتيالموسوعةفيبالتفصيلرعدتهاوقد،الاحيانغالبفيمتمد!ة

بةالدايزلهاالدحمور

الانسافيةوالعلومالآدابكلية

حلببجاممة
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كتو؟تيخماث

المؤتمرعنعامةسملومات

المؤقرلجان

المزتمرفيالمشاركون

؟اختتاححفلكلمات

الكسمارزوفاعم!الدكتورالوزراءمعلسرنيسالسيدسصنلكلة

حوريةعلىمحمدالدكتورحلصجاممةرنيسكلصة

حدادمممعلعىالدكنوروالملومسبةوالتسللتقافةال!ربيةالممظمةسئلكلمة

ساغومحدح!لدالدكتورالعربىالعلصيالنرأ:ممهدرريركلة

عيانحعبمعدللشاعرالمؤترثصي!ة

المؤسرلوصسا!

أصيبعةأبيبابنالغاصةالندوةأبعاث

حصميسس!"دأعميمهأب!ابنعندالعلصىالبح!منهج

فاخوريمحمور.أ،آثارهكاععره،حياق،اصميبمةابىابن

الباعيفانل.أاعميبعةابىابنمناقشة

كرزونشحادةسحد.أوالاثىالسيرةفيسيبمة1أييابن

الطب\تاريخأبعاث

اليايازميرمحد.دالاغتماءوبالفمراءب

ئحادةكال.أومولقاسهمالممعلببنسراصقال!ري!هال!راس!هالصاىص

سناغوستانفلو.ريالالدكتورسياابنصيمالق!المبفيالعلاجيةالطرق
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صقالمغرحسد1.دبل!لانشرءنظريات

بشورحناتوفيق.دالانباءعيونب!كنيالجلد!بعنوردما

خراطيصيىمحمد.أزمرابنالىالز،مر،ويمن

الاساسيةالعلومأبعاث

181

199

207

مم3سنكرينذيرمحد.دالمربىالتراثفيالتباتفيالبينيوالرلاءالتخسى

221نمسانبسامصحصد.أسنكرينذيرمحد.دالمقارنةالمرييةالباتية؟المماصباية

245السبعسروانمحصد.دبىالمسالتراثفيالمجترةالعيوافاتخصمانص

255فتععةسوفق.دةيب!علاوالبيعلسةالخيل!ؤلفاتفيبيالمسالفرسوصفأمية

ل!تطبيقيةلمالحلومبعاثأ

269كاملوليدمحمد.دالمربعفالآبارملمنيالاربنهاية

آ85صلتيىالدسنمحى.دالتراتومارةالتنان!ر

الامةالابعاث

الديكمحص!.رالمربعندالملومازدمارالىادتالتيال!واعل

ال!ايةهـافي.دالفيسةةيب!علاالملهالمسللحاتموسوعةم!نسوع

-320-

295

309

http://www.al-maktabeh.com


	أبحاث المؤتمر السنوي الثامن لتاريخ العلوم عند العرب

	محتويات الكتاب
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

